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Förord 
Vi vill börja med att tacka samtliga respondenter som har tagit sig tid att ställa upp på intervjuer och 

med det gjort vår kandidatuppsats möjlig. Det har varit spännande och intressant att få träffa dem och 

ta del av deras erfarenheter gällande organisering i nätverk för nattvandring. Vi vill även rikta tack till 

vår handledare Filip Wollter som guidat oss framåt i skrivprocessen. Sist men inte minst tackar vi våra 

studiekamrater Riddi Durrani och Amanda Nielsen samt vår examinator Ann Björkdahl som efter att 

ha granskat vår uppsats kommit med många kloka synpunkter vilket har lett till en bättre framställning 

av vårt arbete. 
    Under arbetets gång har vi vid flertalet tillfällen upplevt att vi famlat i blindo, men 

kanditatuppsatsen har varit spännande att göra och vi har haft roligt på vägen. Vi har stångats, skrattat 

och stöttat varandra ända in i mål.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        

 

SAMMANFATTNING 
Runt om i Sverige finns invandrade kvinnor som har organiserat sig genom att ingå i nätverk för att 

dags- och nattvandra i sitt bostadsområde. I samhället existerar stereotypa föreställningar att 

“invandrarkvinnor” är lågutbildade hemmafruar med många barn. Det finns även en föreställning att 

socioekonomiskt utsatta människor är passiva med ett obefintligt föreningsliv. Den svenska 

medierapporteringen från segregerade förorter handlar återkommande om en ökad kriminalitet, 

dödsskjutningar och andra oroligheter. Syftet med vår studie är att öka kunskapen kring de 

bakomliggande orsakerna till invandrade kvinnors organisering i nätverk för nattvandring i förorten. 

För att uppnå detta syfte har vi genomfört två fokusgruppsintervjuer samt två observationer med 

nattvandrande kvinnor i Stockholmsområdet. För att få ytterligare perspektiv kompletterade vi med två 

enskilda intervjuer dels i Stockholm och i Helsingborg vilka båda av dessa respondenter har 

anknytning till och insyn i nätverken. Materialet analyserades med hjälp av teoribegreppet socialt 

kapital. Vårt resultat visar att dessa kvinnogrupper är homogena när det kommer till ålder, etnicitet och 

hemspråk men att det även finns kvinnogrupper som organiserar sig över dessa gränser. Vi fann att 

den ursprungliga gemenskapen och det gemensamma hemspråket är av stor betydelse för kvinnorna. 

Dock tenderar detta att medföra att den homogena gruppen blir inåtblickande, isolerad och sluten för 

“andra”. Resultatet visar även att ur organiseringen skapas det ett “eget rum” där kvinnorna kan få 

vara sig själva. Organiseringen i nätverken för nattvandring stärker kvinnornas sociala kapital och 

främjar deras hälsa. Resultatet visar vidare att kvinnorna är en resurs inom det civila samhället vilka på 

eget bevåg driver ideellt socialt arbete. Vi menar att detta bör tas tillvara, särskilt av socialtjänsten som 

enligt lag ska främja jämlikhet i livsvillkor, öka deltagande i samhällslivet, frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. 
 
 

Nyckelord: 
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ABSTRACT 
Around Sweden there are immigrant women who have organized themselves by joining networks to 

organize themselves in night walking in their neighbourhood. In society there exist stereotypies 

imaginations “the immigrant women” as low-educated housewives with many children.  At the same 

time they are viewed as socio-economically disadvantaged with a non-existent association life. At the 

same time Swedish media reports and expresses an increase in crime, death shooting and disturbance 

in Sweden's segregated / polarized suburbs. We have chosen to meet immigrant women who have 

organized themselves in networks for night walks in their suburb. The purpose is to increase 

knowledge about underlying causes behind their organization. To achieve this goal, we conducted two 

focus group interviews as well as two observations with night-walking women in Stockholm. To gain 

further perspectives, we complement the observations with two individual interviews with people 

(both Stockholm and Helsingborg), both of which have connections to and transparency in networks in 

the suburb. The material was analyzed using the concept of social capital. The results showed that 

there are women's groups that are homogeneous regarding age, ethnicity and mother tongue. But there 

also exist women's groups who organize across these boundaries. We found that the original 

community or affinity that women have within the homogeneous group is of great importance for 

them. This tends to make the group look inward, separated and isolated from "others". The result 

shows that organization creates an "A room of one's own" where the women can be themselves. 

Organizers in the night-walking networks strengthen women's social capital and promote well-being. 

The results of the study showed that women are a valuable resource within civil society, which, on 

their own initiative, drives non-profit social work. We see the importance of this being utilized, chosen 

by the social service, which by law should promote equality in living conditions, be active 

participation in social life and develop the resources of individuals and groups. 
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1. INLEDNING 

Kvinnor har genom tiderna organiserat sig i syfte att uppnå olika mål och förändring i samhället. I 

Sveriges socioekonomiskt utsatta områden, även kallat förorten, finns det invandrade kvinnor som har 

organiserat sig i nätverk för nattvandring. Den gängse bilden om förorten är att den kännetecknas av 

hög arbetslöshet, invandrartäthet och fattigdom. Många gånger är det civilsamhället med dess goda 

krafter som får hantera och möta de sociala problem som uppstår. Det finns olika ideella föreningar 

och nätverk som bedriver nattvandring, integrationscafé, språkkurser etcetera. Att civilsamhället träder 

in kan vara ett resultat av de offentliga institutionernas oförmåga att tillgodose de behov som finns i 

samhället. Vi har valt att titta närmare på en av civilsamhällets sociala insatser, invandrade kvinnor 

som har engagerat sig i nätverk för nattvandring. Vår förförståelse är att kvinnor med 

invandrarbakgrund i högre grad är utsatta av multipel diskriminering jämfört med män med 

invandrarbakgrund. Diskrimineringsombudsmannen, DO (2010) konstaterar i sin rapport att en av de 

vanligaste orsakerna till diskriminering är grundad på etnisk tillhörighet. Inkluderar man hudfärg samt 

religion så är det sammantaget den absolut vanligaste orsaken till diskriminering. I samband med kön 

drabbar diskriminering främst kvinnor och är tillsammans med ålder den vanligaste orsaken till 

självupplevd diskriminering (a.a.). Var och varannan dag rapporteras det i media om dödsskjutningar 

och ökad kriminalitet i utsatta områden, “Natten till onsdag inträffade den fjortonde dödsskjutningen i 

Stockholm i år” (Lindholm, 2019, 28 augusti). Mammor till unga män som fallit offer för 

dödsskjutningar har också organiserat sig för att få stopp på våldet. En röst från en nattvandrande 

kvinna säger ”det är våra barn, vi kan inte vänta, vi måste göra någonting”. 

1.1 Problemformulering 

“Invandrade kvinnor har tillhört, och tillhör i stor utsträckning fortfarande, de mest osynliga grupperna 

i samhället”. (Knocke, 1991). Invandrade kvinnors etablering i det svenska samhället har sedan länge 

inte prioriterats (http://www.studieforbunden.se) och den traditionella invandrarforskningen som 

bedrivits i Sverige har varit könsblind (de los Reyes & Wingborg, 2002). Det är den grupp som har det 

svårast att ta sig in på arbetsmarknaden, och därför finns riktade insatser till just invandrade kvinnor. 

Dock finns det, av olika skäl, stora utmaningar för samhällsaktörer att nå fram till målgruppen 

(http://www.studieforbunden.se). 
 

I takt med den eskalerande brottsligheten i Sveriges segregerade förorter har många invandrade 

kvinnor tagit steget ut ur hemmet, och på eget initiativ organiserat sig i nätverk för nattvandring. 

Föreliggande studie ämnar att undersöka varför invandrade kvinnor i förorten organiserar sig i nätverk 

för nattvandring. Det är en grupp som samhället har svårt att nå och som nu finns tillgänglig i det 

offentliga rummet och bidrar med ideellt socialt arbete i civilsamhället. Mot bakgrund av detta finner 
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vi det viktigt att belysa dessa kvinnor genom att ställa oss frågan; Vilka orsaker ligger bakom deras 

organisering i dessa nätverk? 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka de bakomliggande orsakerna till att invandrade kvinnor i 

förorten organiserar sig i nätverk för nattvandring. Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 
Vilken betydelse har nätverket för nattvandring för de invandrade kvinnorna? 
Varför organiserar sig invandrade kvinnor i förorten i nätverk för nattvandring? 

1.3 Bakgrund 

Under följande fem rubriker presenteras de områden som ger en bakgrundsinformation till vår studie. 

Dels genom att beskriva den kontext som kvinnorna bor i samt beskriva olika begrepp av relevans för 

studien. Dessa rubriker är; Invandrade kvinnor, Förorten, Beskrivning av nattvandring, 

Civilsamhället, Relevans för socialt arbete. 

1.3.1 Invandrade kvinnor 

Samtliga kvinnor som har ingått i våra fokusgrupper är första generationens invandrare och samtliga är 

utomeuropeiskt födda. I föreliggande studie kommer vi att använda begreppet invandrade kvinnor. 

Med detta menar vi kvinnor som under livet har invandrat till Sverige. Statskontorets kartläggning 

2018 visade att utrikesfödda män förvärvsarbetar i större utsträckning än vad utrikesfödda kvinnor gör. 

Under 2018 genomförde Migrant World Values Survey (https://www.iffs.se) en studie där 6516 

personer från 54 svenska kommuner deltog. Resultatet visade att invandrade män känner sig mer 

hemma i Sverige än invandrade kvinnor. Enligt studien var förklaringen till detta att männens 

försörjningsansvar underlättas av det svenska välfärdssystemet. Däremot förändrades kvinnornas 

livsvillkor marginellt eftersom kvinnorna fortsätter att ha störst ansvar över hem och barn 

(http://www.iffs.se). Kvinnornas tidigare livsvillkor i sina ursprungsländer har visat sig spela stor roll 

(Neuman, 2015). De kvinnor som inte förvärvsarbetar i sina ursprungsländer kommer med stor 

sannolikhet vara fortsatt frånvarande på arbetsmarknaden även efter flytt till ett annat land. 

Statskontorets sammanställning visade dock att kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden ökar desto 

längre vistelsetiden är i det nya landet. Vidare konstaterades att utomeuropeiskt födda kvinnor står 

inför många svåra utmaningar för att kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Till exempel 

uppfyller majoriteten av kvinnorna inte de krav som ställs angående utbildning och språkkunskaper. I 

Statskontorets slutrapport betonades kulturella och normativa skillnader i form av exempelvis 

traditionella familjevärderingar eller diskriminering och hur dessa skillnader utgör stora utmaningar. 

Enligt Mattsson (2015) finns det stereotypa bilder om “invandrarkvinnor”, som lågutbildade, fasta i 

traditionella könsroller och tar hand om många barn. Abbasian (2003) menar att invandrade kvinnor 
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som grupp är långt ifrån homogen. Det som istället gör gruppen heterogen är individuella skillnader i 

förutsättningar och exempel på dessa är könsstruktur i ursprungslandet, utbildningsnivå och skäl till 

invandring. Författarna de los Reyes, Molina och Mulinari (2012) ställer sig frågande varför den 

svenska inställningen till jämställdhet är rätten till arbete, barnomsorg och lika löner om man inte 

samtidigt problematiserar den diskriminering samt den rasism som hindrar många kvinnor att skaffa 

sig en egen försörjning och ett självständigt liv. 

1.3.2 Förorten i socioekonomiskt utsatta områden 

De kvinnogrupper vi har träffat är alla bosatta i utsatta områden i förorten som tillhör kranskommuner 

till Stockholm. När vi i kandidatuppsatsen skriver förort menar vi förorter som är socioekonomiskt 

utsatta där studiens kvinnor som nattvandrar befinner sig. Definitionen för en förort i en svensk 

kontext står enligt SOU 2006:73 framförallt för icke-svenska, invandrartäta områden och till följd av 

detta även fattigdom, utanförskap, marginalisering och segregation. Den polariserade staden innebär 

enligt Kings (2012) att den mångfald som den traditionellt förknippas med, reduceras alltmer genom 

att staden delas upp längst med etniska, kulturella, sociala, socioekonomiska och funktionella gränser. 

Kings (2012) nämner att engagemang och deltagande i marginaliserade förortsområden ofta brukar 

diskuteras i negativa former. Hon lyfter fram exempel av rubriker i media innehållande ord som 

passivisering eller politiskt ointresse. Kings (2012) menar att segregationen blir tydlig i och med att 

det skapas separata rum inom staden som kännetecknas av skilda livsvillkor och allt färre kontaktytor 

dem emellan. Under senare år har även dödsskjutningar förekommit i olika förorter runt om i Sverige. 

Dödligt våld utgör en förhållandevis liten brottstyp rent statistiskt sett enligt Jönsson & Nilsson 

(2019), men det har skett en strukturförändring inom det dödliga våldet. Detta har visat sig genom att 

andelen fall av dödligt våld som begåtts med skjutvapen har ökat över tid. Även grövre våld utan 

dödlig utgång har ökat (a.a.). Enligt Polismyndighetens statistik var fördelningen av dödligt och icke-

dödligt skjutvapenvåld från januari till och med november 2018 att 42 personer avlidit och 129 

personer skadats till följd av skjutningar i Sverige under denna period (Polismyndigheten, 2018b, 

refererad i Jönsson & Nilsson, 2019). Skottlossningar och skjutvapenvåld är överlag vanligare och mer 

förekommande i områden som präglas av socioekonomiskt utanförskap (Brå 2015a). Ökningen av 

såväl dödligt som icke-dödligt skjutvapenvåld gäller främst unga män i åldrarna 15 - 29 år 

(Socialstyrelsen, 2018). Dessa offer och förövare skulle kunna vara de barn och ungdomar som 

kvinnorna möter under sin nattvandring. 

1.3.3 Beskrivning av Nattvandring 

De kvinnliga nätverk av nattvandrare som vi har träffat har alla varit medlemmar i nattvandring.nu 

vilket är en stiftelse. Stiftelsens filosofi är enligt deras hemsida att vara politiskt och religiöst obunden, 

arbeta för ett ökat vuxen engagemang för barn och ungdomar samt att utveckla och stödja nattvandring 

i hela landet (http://www.nattvandring.nu). Stiftelsens värdegrund är att en värdig och jämställd 

människosyn ska ligga som grund för verksamheten oavsett hudfärg, religion, sexuell läggning, etnisk 
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eller kulturell bakgrund. Varje nätverk av nattvandrare tecknar ett avtal med stiftelsen, men behöver 

inte betala någon medlemsavgift. Genom avtalet får medlemmarna en försäkring som gäller under 

nattvandringen. Stiftelsen lånar ut jackor samt västar och de får ett startpaket bestående av ett "första 

hjälpen kit", ficklampor och informationsmaterial (a.a.). Det ställs inga krav från stiftelsen att 

nattvandrarna måste ingå i en formell förening med styrelse, stadgar och årsmöte. De flesta som är 

medlemmar i stiftelsen är enligt deras hemsida "eldsjälar" som bryr sig och vill engagera sig men inte 

vill lägga fokus på administration. Hur de olika nattvandrarna organiserar sin verksamhet är upp till 

var och en av de enskilda nätverken (a.a.). Det vill säga om de väljer att vara nattvandrande kvinnor, 

nattvandrande män eller andra organisatoriska konstellationer. Nattvandringen ska genom en vuxen 

persons närvaro bidra till att bygga upp ett förtroende för vuxenvärlden, nattvandrarna ska finnas till 

hand för barn och ungdomar i nattvandrarnas bostadsområde. Nattvandrare.nu vill "Finnas där när det 

händer, innan det händer!" Vissa nattvandrare har tillgång till en egen lokal. Vanligtvis nattvandrar 

nätverken på helgerna, det vill säga fredag, lördag och söndag från cirka 18.00 till 22.00. Uppstår en 

orolig situation eller kriminell handling ska nätverken ringa polisen. 

1.3.4 Civilsamhället 

I En politik för det civila samhället (Prop. 2009/10:55) definieras det civila samhället som en arena, 

skild från staten, det enskilda hushållet och marknaden, där individer, organisationer och grupper 

agerar tillsammans för gemensamma intressen. Civilsamhället kan även beskrivas som den idéburna 

sektorn och den ideella sektorn där människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt 

mål, ideal eller intresse av något slag. Civilsamhället utgörs bland annat av ideella föreningar, 

stiftelser, nätverk och rörelser och genom civilsamhället utförs olika manifestationer. Wijkström 

(2012) menar att förr i tiden var det de olika folkrörelserna som innehade en stark position som 

röstbärare i civilsamhället men att detta har förändrats. Dessa folkrörelser medförde en pådrivande 

funktion för att ge röst åt folkliga opinioner som även gavs möjligheter till att ställa krav. Dessa krav 

kunde hitta en väg in i politiken för att ytterligare ställa krav mot aktörer inom den offentliga sektorn 

och mot näringslivet. Wijkström hävdar att det har blivit en förändrad arbets- och ansvarsfördelning 

mellan de organisatoriska sfärerna i samhället. Han fastslår att denna arbetsfördelning håller på att 

lösas upp och att detta medför en ombalansering av det civila samhällets betydelse. Wijkström menar 

att denna förändring märks extra tydligt inom välfärden. 

1.3.5 Relevans för socialt arbete 

“Ideella föreningar i utsatta områden ... uträttar mycket socialt arbete ... ” (Grosse, 2017, s. 9). 

Kvinnorna som ingick i vår studie bedriver ett ideellt socialt arbete genom sin organisering i nätverk 

för nattvandring. Förutom sin anslutning till stiftelsen nattvandring.nu är kvinnogrupperna medlemmar 

i en ideell kvinnoförening. Det finns stora likheter mellan dessa kvinnors sociala verksamhet och 

socialtjänstens fältassistenter. Fältassistenter arbetar uppsökande för att nå barn och ungdomar i 

Sveriges kommuner (http://www.stockholm.se). På ungdomsjourer innehar exempelvis 
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socialsekreterare ett uppsökande arbete och tjänstgör även under kvällar och nätter för att kunna 

etablera kontakt med ungdomar i riskmiljö. På socialtjänsten arbetar olika fältassistenter förebyggande 

genom att bygga relationer och skapa trygghet för barn och unga. De rör sig i samma sfär som 

nattvandrande kvinnor och mammor. Kvinnorna, precis som fältassistenterna, finns ute på skolor, 

fritidsgårdar och olika ungdomsevenemang samt på gator och torg. Fältassistenterna samverkar med 

föräldrar, socialtjänst, skola, fritidsgårdar, polis, ungdomsmottagning samt andra myndigheter (a.a.). 

Vi ser likheterna mellan nattvandrande kvinnors och fältassistenternas verksamhet gentemot 

ungdomar. Dock ser vi, att trots att de arbetar inom samma sfär arbetar de parallellt med varandra, som 

parallella spår utan broar dem emellan. 

Det finns riktade insatser till invandrade kvinnor som grupp, bland annat från de olika studieförbunden 

(http://www.fortbildningsradet.se). Studieförbundens insatser är både av uppsökande och motiverande 

karaktär. Som vi tidigare nämnt, finns riktlinjerna på grund av att invandrade kvinnor förvärvsarbetar i 

mindre utsträckning. Dessutom visar statistiken att invandrade kvinnor toppar listan när det kommer 

till långvarigt ekonomiskt försörjningsstöd (Socialstyrelsen, 2018). Enligt Socialtjänstlagens 

portalparagraf åligger socialtjänsten ett ansvar att “främja människornas ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall ... inriktas 

på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser” (SoL, SFS 2001:453, kap. 1, 1 §). 

Dock är förtroendet för institutioner relativt lågt bland dessa kvinnor. En rapport som publicerades 

2015 visade att endast 38% av kvinnorna och 24% av männen i Rinkeby kände förtroende för 

stadsdelsförvaltningen, där bland annat socialtjänsten ingår (Marttila, Burström, Lindberg & Burström, 

2015). Projektet Stadsdelsmammor är ett annat exempel på riktade insatser för att nå fram. Med 

inspiration från Berlin och projektet kvartersmammor, startade Stadsdelsmammor 2017. I detta projekt 

rekryteras kvinnor med tillräckliga språkkunskaper för att söka upp kontakt med isolerade kvinnor 

inom deras egna bostadsområden och på så sätt bygga broar in till samhället. Syftet med projektet är (i 

linje med portalparagrafen) att stödja kvinnors etablering i samhället, motivera till studier, ge 

samhällsinformation, stärka medborgarnas tillit till svenska institutioner samt öka kvinnors deltagande 

i det offentliga rummet och även att stärka barns språkliga förutsättningar i socioekonomiskt utsatta 

områden genom att få fler föräldrar att skriva in sina barn i förskola 

(http://www.samordningstockholm.se). Med bakgrund av detta ser vi att denna studie har en stark 

relevans för socialt arbete. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel redovisas olika forskningsstudier och artiklar som vi fann relevanta för vår studie. 

Studierna har vi hittat genom olika sökportaler som till exempel SocIndex, Academic Search 

Complete, SwePub samt Google Scholar. Sökning gjordes på både svenska och engelska på bland 

annat dessa begrepp; invandrare, kvinnor, nätverk, förening, nattvandring, organisering, mobilisering 

och förort. Vi sökte studier både före och efter datainsamlingen. De studier och artiklar som vi fann 

mest relevanta för föreliggande studie är svenska doktorsavhandlingar samt internationella artiklar. 

Dessa är indelade i följande teman; Social mobilisering, Kvinnlig social mobilisering, Social 

mobiliserings hälsoeffekter samt Minskar social mobilisering brott? Nedan presenteras innehållet för 

dessa.  

2.1 Socialmobilisering 

Magnus Karlsson (2002) skrev sin avhandling Själv men inte ensam: om självhjälpsgrupper i Sverige i 

syfte att öka kunskap om individer som mobiliserat sig utifrån liknande erfarenheter för att uppnå 

social förändring och ge stöd till varandra. De slutsatser som Karlsson kom fram till var bland annat 

vikten av ömsesidig förståelse mellan gruppmedlemmarna. Den ömsesidiga förståelsen inom gruppen 

bygger på gemensamma erfarenheter och verkar generera en djupare förståelse. Han menar även att 

gruppmedlemmarna uppvisar en uppskattning genom den samhällsanda som skapas inom gruppen 

samt av den information som delges under mötena.  

Lisa Kings (2012) har i sin avhandling Till det lokalas försvar: civilsamhället i den urbana periferin 

studerat hur människor frivilligt ansluter sig till olika nätverk och på vilket sätt en kollektiv handling 

uttrycks i ett marginaliserat bostadsområde. Hennes fokus har varit riktat mot organisering i ideella 

föreningar på lokal nivå. Detta stämmer överens med vår studies fokus riktat mot kvinnor som 

engagerar sig på lokal nivå i sitt bostadsområde genom nattvandring. Vårt fokus har förvisso varit 

riktat specifikt mot invandrade kvinnor. Men vi tycker att Kings studie belyser samma kontext som 

våra nattvandrande kvinnor befinner sig i. I sin avhandling problematiserar Kings de negativa 

föreställningar som finns om förorten. Hon menar att vid påståenden som till exempel att 

socioekonomiskt utsatta områden inte har ett fungerande civilsamhälle behöver detta konstaterande 

inte stå i motsättning till att där finns ett relativt omfattande föreningsliv. Kings har i sin studie använt 

sig av två segregerade förorter i Stockholmsregionen Tensta och Rinkeby. Dessa förorter är snarlika 

med våra fokusgruppers egna bostadsområden. Kings tar i sin studie upp att organiseringen i de 

undersökta områdena är grundad på etnisk och nationell tillhörighet. En organisation som Kings 

nämner i sin studie är Tensta-Husby Kvinnocenter (THKC).  Denna organisation har enligt Kings 

lyckats nå en marginaliserad grupp av kvinnor som levt länge i Sverige. Kings menar att nätverket har 

nått dessa kvinnor genom ett otvunget möte samt att nätverket har haft en förmåga att se kvinnors 
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individuella behov, erfarenheter samt deras roll i familjen. Kings kallar denna organisations kvinnliga 

separatism för en kvinnlig fristad. Kings hävdar att det pågår en tyst, kontinuerlig form av 

mobilisering och organisering i förorten. Hon menar att i stället för den rådande bilden av passivitet 

eller uppror i den urbana periferin skönjer hon att de två förorterna (Rinkeby och Tensta) "fungerar" 

utifrån dess givna förutsättningar. Hon gör gällande att de lokala föreningarnas verksamhet i stor 

utsträckning är riktad mot service och nämner att vi idag ser en utveckling mot det som man kallar 

jourhavande medborgare där engagemanget riktar sig mot akuta samhällsfrågor. Hennes studie visar 

på en stor distans mellan olika grupperingar. 

2.2 Kvinnlig mobilisering 
Likhetens rum - olikhetens praktik: om produktion av integration i fyra svenska kommuner är en 

avhandling skriven av Lina Grip (2010). En av Grips forskningsfrågor är; Vilken betydelse har 

invandrade kvinnors organisering och föreningsaktivitet för dem själva och utifrån föreställningar om 

dem som grupp? Grip studerade dels kvinnoföreningar som grundar sig på etnicitet och kultur och dels 

kvinnoföreningar hon kallar för internationella kvinnoföreningar som välkomnar alla kvinnor. Grip 

analyserar en del av sitt resultat utifrån professorn och statsvetaren Maud Eduards (2002) teori om 

kvinnors kollektiva handlande.  

Eduards (2002) skrev boken Förbjuden handling som grundas på forskning om kvinnors 

särorganisering där hon menar att kvinnors kollektiva handlande kan förstås som en kvinnlig 

motståndshandling. Denna motståndshandling kan utmana, om inte ett hota den rådande 

genusstrukturen vilket medför att kvinnors organisering kan stöta på olika former av hinder. Eduards 

menar att kvinnors organisering främjar gemenskapen kvinnor emellan och ökar deras 

handlingsutrymme, vilket kan förbättra kvinnors livsvillkor, stärka deras position och utmana 

fördomar och genusstrukturer som råder i samhället.  

Grip kunde utifrån sitt resultat se att invandrade kvinnors organisering inte stötte på några hinder. Som 

en förklaring till detta räknar Grip upp tre påståenden varav det första handlar om att det finns en stark 

schablonbild av “invandrarkvinnor” som svaga och att de därför aldrig kan utgör ett hot. Det andra 

påståendet är en kvarleva från kolonialismens föreställning om att invandrade kvinnor behöver räddas 

från sin kultur och därför inte behöver hindras från att organisera sig. Det tredje påståendet handlar om 

att invandrade kvinnor är distanserade från “svenska män” och därmed utgör deras organisering inget 

hot för “den svenska genusstrukturen”. Däremot kan dess organisering möta motstånd från invandrade 

män eftersom de befinner sig inom samma fält. Grip fann att kvinnoföreningar är en plats där 

kvinnorna kan få vara sig själva, öka sitt självförtroende och inte känna sig ensamma.  
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Erfarenheter, schabloner och representationer skapar behovet av en plats för bara kvinnor där de kan 

”vara sig själva”. Kvinnoföreningen/sektionen blir ett representerat rum genom alla de föreställningar 

som kopplas till en sådan samtidigt som det bygger på en känslomässig kärna och rymmer passion, 

handling, situationer, dynamik och ett ständigt nu. (Grip, 2010, s.137). 

Grip menar att integrationspolitiken bygger på en paradox som skapar ett “vi och dom”. Å ena sidan 

en strävan att “bli accepterad som man är” å andra sidan att integreras och anamma 

“svenskhetskoder”.  

Alexandra W. Kelbert (2018) tar i sin artikel Taking minority women´s activism seriously as epistemic 

justice där hon vill belysa den stora frånvaron av invandrade kvinnors egna berättelser och 

erfarenheter både inom den akademiska sfären och det feministiska fältet i Storbritannien. Hon 

konstaterar  "For many of us in the academic and/or activist world, it feels like we are constantly 

seeking pieces of our own representation."(a.a., s. 2312). Kelbert redovisar i artikeln att det existerar 

ett kunskapsteoretiskt våld som yttrar sig genom att försöka ta plats i andra minoritetsutrymmen, som 

exempelvis kampanjen Say her name är ett exempel på. Kampanjen startade i december 2014 av 

African American Policy forum (AAPF) med syfte att ge en ökad medvetenhet om det könade och 

rasifierade våld som svarta kvinnor utsätts för av den amerikanska polisen samt att skapa hjälp till 

drabbade familjer (http://aapf.org/shn-campaign). Som kontrast frågar sig Kelbert även Varför ser man 

svarta kvinnors ointresse för att engagera sig som ett bristande intresse? Istället borde man fråga sig 

Hur kommer det sig att inte fler engagerar sig i detta projekt? Hon efterfrågar ett reflexivt bemötande 

för att få till stånd en djupare diskussioner om makt och ett ifrågasättande av den gällande politiska 

debatten. Detta för att möjliggöra en förändring på rådande strukturer. Kelbert tar i sin artikel upp 

boken Minority Women and Austerity: Survival and Resistance in France and Britain, där författarna 

Bassel och Emejulu (2017) ger nya insikter från minoritetskvinnors erfarenheter och deras 

motståndskraft mot åtstramningen i England, Skottland och Frankrike efter finanskrisen 2008. 

Författarna redogör för både de materiella och diskursiva hinder som minoritetskvinnor står inför i 

deras respektive kontext. De menar bland annat att trots att kvinnliga minoriteter har tidigare 

erfarenhet av ojämlikhet, har detta inte medfört att kvinnorna blivit passiva inför ekonomiska 

åtstramning och omstruktureringar. 

2.3 Mobiliseringens hälsoeffekter  

Syftet med Malin Erikssons (2003) rapport Socialt kapital, Teori, begrepp och mätning- en 

kunskapsöversikt med fokus på folkhälsa är att bidra med en svensk kunskapsöversikt om hur 

begreppet socialt kapital definieras med fokus på folkhälsa. Eriksson redogör bland annat för hur 

socialt kapital mäts och tar även upp kritik som finns till begreppet. Eriksson lyfter bland annat fram 

och ifrågasätter varför socialt kapital som begrepp inte står i relation till ekonomisk ojämlikhet och 

kopplat till etnisk tillhörighet. Kritiska röster gör gällande att man bör använda begreppet socialt 
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kapital för att utvidga teorin om humankapital, detta för att möjliggöra analyser av ojämlikhet mellan 

grupper. Rapporten nämner studier vars resultat visar på att oavsett vilket humankapital man har finns 

det vissa grupper som har svagare förbindelser exempelvis på arbetsmarknaden. Vilken etnisk 

tillhörighet man har påverkar vilka sociala nätverk man ingår i och detta har en betydande inverkan på 

individens framtida möjligheter. Eriksson relaterar i sin rapport till statsvetaren Bo Rothsteins åsikter 

som tillbakavisar Putnams teori om att mellanmänskligt kapital genereras genom deltagande i formella 

och informella nätverk. Rothstein menar att socialt kapital är avhängigt av att individer litar på de 

politiska institutionerna och att medborgarna har förtroende för offentliga myndigheter. För att 

demokratin ska fungera bättre menar Rothstein att istället för att stödja frivilliga organisationer och 

nätverk borde samhället satsa på en ökad kvalitet i dess politiska institutioner istället. I rapporten pekar 

Eriksson på stöd från forskning som visar att det inte bara är den enskildes beteende och livssituation 

som påverkar hälsan. Hälsan är även beroende av en gemenskap och den sociala situation man får 

tillsammans med andra i sociala nätverk. Hon lyfter fram att maktlöshet är en riskfaktor till sjukdom. 

Eriksson refererar till forskning som visar på att när medlemmar i olika nätverk har inflytande över de 

beslut som fattas i lokalsamhället genererar det en högre upplevelse av personlig självtillit som 

påverkar hälsan positivt. Rapporten tar upp olika perspektiv på socialt kapital, ett exempel är 

nätverksperspektivet som betonar både vertikala (knyter individer samman genom hierarkiskt 

beroendeförhållande) och horisontella (knyter samman individer genom status och makt) relationer 

inom grupper men även mellan olika nätverk. 

Malin Eriksson (2010) har även skrivit en avhandling där hon undersökt sambandet mellan socialt 

kapital och självskattad hälsa. Det Eriksson kunde påvisa var att ett rikt socialt kapital ger en ökad 

självskattad hälsa för både män och kvinnor, och att ett kollektivt socialt kapital har visat positiva 

effekter för kvinnor. Då kollektivt social kapital främjar kollektiva handlingar gynnas flera grupper än 

kvinnorna i lokalsamhället. Eriksson menar att det är viktigt att organisera ett kollektivt socialt kapital 

i hälsofrämjande syfte. 

2.4 Minskar social mobilisering brott? 

Trevor, Katy Holloway, David P. Farrington (2006) fastslår i sin artikel Does neighborhood watch 

reduce crime? A systematic review and meta-analysis att grannsamverkan genom användning av 

social kontroll i form av ökad regelbunden övervakning ger minskade möjligheter till att begå brott.  

Bennet et al. (2006) hävdar att det positiva resultatet från de kvalitativa intervjuerna som tas upp i 

artikeln är konsekvent med den meta-analys som har ingått i forskningen, även om meta-analysen 

påvisar ett svagare samband. Indirekt social kontroll kan leda till att förändra samhällets 

sammanhållning, öka stabiliteten i området och utgöra en större kontroll över områdets brottslighet. 

Bennet et al. (2006) menar att man genom informell social kontroll visar vilka normer som är 

acceptabla i bostadsområdet, exempelvis genom att gripa in direkt när något inte är acceptabelt och 
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detta ger en effekt på brottsligheten. Författarna menar att ytterligare positiva effekter inträffar när 

grannsamverkan har ett samarbete med polisen. 

Manne Gerell (2017) har i sin avhandling Neighborhoods without community undersökt sambandet 

mellan bostadsområden och kriminalitet. Gerell hävdar att en förutsättning för att kunna förstå och 

bekämpa brott eller kriminalitet är att dessa brott kan hänvisas till specifika platser, exempelvis till en 

gata. Detta för att kunna rikta och effektivisera insatser samt för att undvika att på felaktiga grunder 

peka ut och stigmatisera hela bostadsområden. Gerell menar att det går att förstå brott för hela 

bostadsområden när det sätts i relation till befintlig lokaltillit och graden av den kollektiva förmågan. 

Enligt Gerell finns det ett samband mellan hög kollektiv förmåga och låg kriminalitet och vice versa. 

Trots utsattheten i socioekonomiskt utsatta områden kännetecknas dessa bostadsområden ofta av 

stolthet och som ett livligt civilsamhälle av de som bor där. 

. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM  

I detta kapitel redogörs för de teoretiska begrepp som används för att förstå och analysera materialet. 

Till följd studiens induktiva ansats valde vi teori utifrån vår empiri. Studiens resultat analyserades med 

ett teoretiskt perspektiv av socialt perspektiv från bland annat Pierre Bourdieu och Robert D. Putnam, 

vilket vi ansåg kunde förklara studiens resultat på bästa sätt. Dock inser vi att det finns många teorier 

som kunde ha varit av relevans. Då det föreligger en tidsbegränsning inom ramen för denna studie har 

vi dock varit tvungna att begränsa oss. Då tilliten anses vara en stor källa till det sociala kapitalet 

presenteras även detta begrepp utifrån Lars Trädgårdh och Robert Harding. Det redovisas kort om 

genus eftersom studien utgår från kvinnogrupper. 

3.1 Socialt kapital 

Socialt kapital Historia 

Den första definitionen av begreppet socialt kapital inträffade i början av 1900-talet. USA genomgick 

stora samhällsförändringar och samhällsklimatet gjorde gällande att det sociala kapitalet var hotat och 

att man behövde hitta nya strategier för att stärka det amerikanska samhällsengagemanget (Putnam, 

2015). Sociologen Pierre Bourdieu kom senare att bli en av de första att använda sig av socialt kapital 

som förklaring i analys och modern forskning. Tätt därefter följde sociologen James Coleman och 

statsvetaren Robert Putnam, även de förespråkare och banbrytande för begreppet socialt kapital. 

Socialt kapital 

Socialt kapital kan definieras på många olika sätt. Oavsett hur man definierar begreppet är den 

ömsesidiga uppfattningen att socialt kapital skapas genom personers relationer till varandra, till 

skillnad från andra kapitalformer (Bourdieu, 1995; Putnam, 2006). Det sociala kapitalet kan till 

exempel bestå av ett nätverk eller kontakter vilket gör det möjligt för människor att utöka sitt 

inflytande och möjliggöra att man når sina mål (Giddens & Sutton, 2014). 

Pierre Bourdieu menar att man får tillgång till socialt kapital genom att man ingår i en viss grupp, 

exempelvis familjen, en viss skola eller genom en arbetsplats. Bourdieu försökte förstå människor och 

dess beteenden genom att analysera dess sociala strukturer. De sociala sammanhangen eller 

strukturerna påverkar hur vi tycker och tänker, interagerar med andra samt vad vi riktar vårt fokus 

mot. De sociala sammanhangen kan även vara osynliga i form av traditioner och värderingar. Enligt 

Bourdieus teori är samhället uppdelat i olika sociala fält. Dessa sociala fält är olika både i storlek och 

innehåll samt innefattar både individer och organisationer vilka han kallar för agenter. Bourdieu menar 

att vårt handlande existerar inom ett socialt fält och han vill genom sin teori förstå hur olika 

grupperingar samarbetar och konkurrerar inom dessa fält. Innanför dessa fält förekommer även olika 

konflikter, som makt och dominansförhållanden där agenterna anammar olika strategier för att höja 
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och/eller bevara sin status och position. Varje individ bär sin egen livshistoria samt sina egna 

erfarenheter som påverkar individens tankar, uppfattningar och handlande. Detta är vad Bourdieu 

kallar individens habitus. Enligt Bourdieu formar dessa erfarenheter individen och det gör även den tid 

individen spenderar med familj, släkt, vänner eller i en organisation. Individer med liknande bakgrund 

har liknande habitus, uppfattningar, vanor samt intressen. Inom de olika fälten bestäms vilket socialt 

kapital som är viktigt. Exempel på socialt kapital kan vara språkkunskaper, kunskap, utbildning och 

fritidsintressen. Det sociala kapitalet varierar beroende på inom vilket socialt fält man befinner sig.  

Robert D. Putnam beskriver socialt kapital som ett band mellan individer, banden består av sociala 

nätverk och de normer för samspel och pålitlighet som skapas ur dessa. Han menar att socialt kapital 

skapas genom att människor är aktiva deltagare i olika grupper och organisationer, desto mer 

människor engagerar sig i olika organisationer desto bättre fungerar demokratin. Putnam påtalar vidare 

att det är något av en medborgerlig plikt eller skyldighet att engagera sig i det offentliga, men att det 

fungerar som bäst när medborgarna gör detta genom nätverk som har stöd av ömsesidiga sociala 

relationer. Putnam har genom sin bok Den ensamme bowlaren (2000) medverkat till att lyfta fram 

socialt kapital till ett centralt begrepp för att förstå betydelsen av att ingå i sociala nätverk. Han hävdar 

att socialt kapital inrymmer tre olika former, mellanmänskligt förtroende, sociala normer och 

deltagande i informella och formella nätverk. Putnam menar även att det är en tydlig explicit skillnad 

mellan överbryggande och sammanbindande socialt kapital. Överbryggande socialt kapital 

kännetecknas av att det är “utåtblickande” och för samman människor från olika sociala sammanhang. 

Dessa nätverk har inte några tidigare starka band mellan medlemmarna. Sammanbindande socialt 

kapital kännetecknas av att det är “inåtblickande” och är uppbyggt av starka band mellan medlemmar 

som har gemensamma identiteter och/ eller tillhör samma grupp. Enligt Putnam har det sociala 

kapitalet både ett individuellt och ett kollektivt värde som gynnar både samhälle och individ. Putnam 

menar att tillit uppstår på två sätt, dels genom reciprocitet, det vill säga ett gemensamt givande och 

tagande samt genom ett medborgerligt engagemang i exempelvis frivilliga organisationer och 

föreningar (Putnam, 1996). En hög grad av socialt kapital betyder att olika personer känner ett 

ömsesidigt förtroende eller tillit för varandra. 

Genom att delta i olika frivilliga organisationer eller nätverk förskansar sig individer socialt kapital. 

Inom nätverk uppstår olika normer som binder individerna samman. För att skapa socialt kapital 

behövs en stark drivkraft, som tillit. De flesta är överens om att tillit är både viktigt och bra Trädgårdh 

(2013) han menar att tilliten fungerar som ett socialt klister som håller samman samhällen, familjer 

och organisationer, den är en förutsättning för att ett samhälle ska fungera bra. Samtidigt menar andra 

att ett viss mått av misstro, speciellt i förhållande till staten även kan vara av godo (Harding, 2012). 

Trädgårdh (2013) vill försöka fördjupa förståelsen för den sociala tillitens villkor i Sverige. Han menar 

att det finns en spänning mellan forskare, där vissa ser social tillit som en “seg” social struktur som är 

stabil över tid och andra ser tilliten som sårbar och en svårgripbar tillgång. Trädgårdh är orolig för att 
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den växande socioekonomisk ojämlikhet och den invandrartäta mångfalden ska underminera den höga 

svenska sociala tilliten. Han ser även variationer på lokalsamhällelig nivå och säger att det finns en 

okänslighet för det lokala sammanhanget eller platsens betydelse. Han uppmärksammar en brist på att 

inkludera skillnader och variationer mellan olika lokalsamhällen och menar att tidigare analyser 

behöver omprövas och ersättas. Det måste till ytterligare ett verktyg i analysen, en produkt av 

erfarenhet inom ett avgränsat område där man bor och detta kallar Trädgårdh för lokalsamhälletillit. 

3.2 Genus 

Genusbegreppet kan definieras som en tidsbunden föreställning om kvinnligt och manligt Hirdman 

(2006), vilket medför att det som är kvinnligt och manligt varierar över tid och rum. Dessa 

föreställningar får konsekvenser genom att samhället kommer att präglas av ett visst könsmönster och 

en viss könsordning. Vi vill belysa och förstå olika konstruktioner av makt utifrån kön i vårt material. 

Detta försöker vi göra genom att problematisera den strukturella manliga överordningen. Vi vill om 

möjligt kunna urskilja och se olika genusmönster. Genom att belysa genus i vårt material hoppas vi 

även att andra normer och föreställningar ska framträda som till exempel etnisk bakgrund eller klass. 
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4. METOD  

Under detta kapitel presenteras studiens forskningsmetodologiska utgångspunkt och tillvägagångssätt. 

Vi redogör nedan bland annat för vår förförståelse, urval, datainsamling, forskningsetiska principer 

samt vår bearbetning av empiriskt material. Vi för en diskussion kring studiens tillförlitlighet och 

under kritisk metoddiskussion tar vi upp brister med våra valda metoder.  För att läsaren ska få en 

helhetsbild av våra respondenter presenteras dessa under presentation av respondenter. 

4.1 Kvalitativ forskningsansats & hermeneutiskt förhållningssätt  

Valet av forskningsstrategi för föreliggande studie föll sig naturligt att bli kvalitativ eftersom studiens 

syfte och frågeställningar endast kan besvaras med denna typ av strategi. Den kvalitativa forskningen 

inriktar sig på ord, förståelse och tolkning av olika sociala fenomen och konstruktioner (Bryman, 

2011). Studien är empiristyrd (induktiv), det vill säga att den inte utgår ifrån en teoretisk 

utgångspunkt, utan studiens slutsatser utgår ifrån empirin som utmynnar i teori eller härleds till 

vedertagna teorier. Studiens syfte var att förstå och tolka valda respondenter och därför vilar studien 

på hermeneutiken som är störst inom den humanistiska traditionen. Filosofin bakom hermeneutiken är 

att tolkningen spelar en central roll för vår förståelse och kunskapsinhämtning om ett fenomen. 

Studieobjektet kan vara människors livsvärld eller en textmassa (Allwood & Erikson, 2017). Målet är 

att förstå genom att tolka, vilket vi ämnade göra. Inom hermeneutiken finns det en modell för hur 

förståelseprocessen fungerar vid tolkning, den så kallade hermeneutiska cirkeln. Det finns en rad olika 

varianter på denna modell, men det gemensamma är att cirkeln utgår från växelverkan mellan en 

helhet och delar av helheten (a.a.). Förhållningssättet baseras på att man växlar mellan att sätta delar 

av helheten under mikroskop för att sedan zooma ut och försöka förstå en viss del utifrån den helhet 

delen befinner sig i. Den variant av den hermeneutiska cirkeln som använts i denna studie utgår från 

en växelverkan mellan vår förförståelse och ny kunskap samt dess beroende av varandra.   

Inom hermeneutiken råder det delade meningar när det kommer till förförståelse. Vissa filosofer 

menar att forskaren bör, så mycket som möjligt, frikoppla sig från sin förförståelse vid 

kunskapsinhämtning. Andra menar att vår förförståelse är en förutsättning för att vi ska kunna inhämta 

och förstå ny kunskap.  

4.2 Förförståelse 

“ ... ett ytterst komplext studieobjekt … kan se ut på olika sätt beroende på vilket perspektiv man utgår 

från och vilken förförståelse man har.” (Svensson & Ahrne, 2015, s. 26). Vi anser att vi aldrig kan 

frigöra oss från vår förförståelse och att det därför är viktigt att vi är öppna med och beskriver den 

förförståelse vi har gällande vårt problemområde. En av uppsatsens författare har utländskt påbrå och 

är född och uppvuxen i förorten Skärholmen i Stockholm. I högstadiet ingick hon av olika kulturella 



                        

21 
 

skäl i en könssegregerad grupp, en så kallad “tjejgrupp”. Utöver detta har författaren en mamma som 

delar många likheter med studiens respondenter. Den andra uppsatsförfattaren har under sin uppväxt 

bott i Vårby gård under sex år. Under den perioden hon bodde i området var det nya 

miljonprogrammet inte så etniskt segregerat som det är idag. Bortsett från tidigare erfarenheter hade vi 

en del förutfattade meningar om kvinnorna vi skulle möta. Vi tänkte exempelvis att många av dem var 

mammor och hemmafruar. Studien riktades mot kvinnor med utländsk bakgrund som är bosatta i 

förorten och på grund av detta antog vi att det skulle uppstå vissa språkliga utmaningar under 

intervjuerna. 

4.3 Urval 

Forskaren väljer det urval som bäst kan bidra med information för att belysa det valda 

problemområdet (Jacobsen, 2012). Att forskaren väljer respondenter på detta strategiska sätt kallas för 

ett målstyrt urval (Bryman, 2011). Studiens målgrupp är invandrade kvinnor som har organiserat sig i 

nätverk för nattvandring i Sverige. För att hitta vår målgrupp användes bland annat sökorden 

nattvandring, kvinna och dessa resulterade i flera träffar på internet. Bland träffarna fanns 

tidningsartiklar om nattvandrande kvinnor samt olika hemsidor om nattvandring. Vi valde hemsidan 

stiftelsen nattvandring.nu och skickade en förfrågan till stiftelsens verksamhetschef, där vi 

efterfrågade kontaktuppgifter för stiftelsens kvinnogrupper. Vi fick en lista med nio kvinnogrupper, 

varav sju av dessa nattvandrar i Stockholms förortsområden. Då grupperna i listan var geografiskt 

utspridda baserades urvalet på närhetsprincipen. En förfrågan om att medverka i vår studie skickades 

via mejl till fyra strategiskt valda bostadsområden. Två kvinnogrupper, en norr om och en söder om 

Stockholm, tackade ja till att delta. Senare under studiens gång valde vi att utöka datainsamlingen med 

ytterligare ett bostadsområde i Helsingborg och detta gjordes genom en enskild intervju. Vi valde att 

även ha en enskild intervju i Stockholm för att få tillgång till ett mer nyanserat material, vilka 

redovisas under rubriken Enskilda intervjuer. I förhållande till den rådande tidsramen för studien 

ansåg vi att två fokusgruppsintervjuer, kombinerade med observationer, och två enskilda intervjuer 

gav oss en rimlig mängd med material. Intervjuerna i Stockholm ägde rum i närliggande lokaler som 

kvinnogrupperna hade tillgång till. I föreliggande kapitel kallas kvinnorna för respondenter. Enligt 

Jacobsen (2012) är respondenter det urval av människor som ingår i en studie och är representativa för 

den grupp man undersöker. Intentionen med studien har varit att få ett djup och inte en bredd inom 

problemområdet. 

4.4 Triangulering 

Att kombinera olika metoder kallas för triangulering. Triangulering kan genomföras mellan kvalitativa 

och kvantitativa metoder. Man kan exempelvis kombinera en enkätundersökning som är typiskt  

kvantitativ, med intervjuer som är typiskt kvalitativa. Detta möjliggör för forskaren att kunna 
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kontrollera sitt resultat (Bryman, 2011). Triangulering kan också genomföras inom metoderna och då 

används snarlika datainsamlingsmetoder exempelvis observation och intervjuer, vilka båda är vanliga 

för en kvalitativ undersökning. Om forskaren får samma resultat från båda metoderna ökas 

tillförlitligheten till den konklusion som hen drar (Denscombe, 2018). Till en början var det tänkt att 

studiens material skulle inhämtas och grundas på fokusgruppsintervjuer. När vi upptäckte 

språksvårigheter hos våra respondenter diskuterade vi behovet av att integrera flera metoder. Vi 

bestämde oss för att addera observationer i anslutning till våra fokusgruppsintervjuer. När vi intervjuat 

färdigt följde vi med kvinnorna på deras nattvandring. I syfte att få in bakgrundsinformation om våra 

respondenter utarbetades en enkät som besvarades av samtliga i fokusgrupperna, mer om detta i rubrik 

Enkäter nedan. Vi ansåg att det skulle vara berikande för vår studie att även intervjua personer med 

insyn i verksamheten som har andra roller än kvinnorna i nätverken för nattvandring. Därav togs 

beslutet att genomföra enskilda intervjuer med två personer, vilka presenteras under rubriken Enskilda 

intervjuer. Vi är nöjda med vårt val att kombinera metoder då det har gett oss en nyansrikedom och 

fungerat som ett komplement till materialet från fokusgruppsintervjuerna. I förhållande till tidsramen 

för studien så ansåg vi att det både var rimligt och genomförbart att göra denna kombination.  

4.5 Datainsamling 

Som verktyg för datainsamling använde vi en semistrukturerad intervjuguide. Enligt Denscombe 

(2018) innehåller denna typ av intervjuguide frågor som forskaren vill beröra, samtidigt som den 

tillåter forskaren att anpassa sig efter och följa respondentens utsagor. Vid behov finns det utrymme att 

utveckla och justera frågeguiden under studiens gång (a.a.). Ett exempel skulle kunna vara att det 

framkommer ny och intressant information under en intervju som man sedan vill undersöka vidare i 

kommande intervjuer. Den första intervjuguiden (se bilaga 1) utformades utifrån våra 

huvudfrågeställningar som konkretiserades till enkla frågor som vi kunde ställa till fokusgrupperna. 

För att beakta eventuella språksvårigheter hos respondenterna formulerades tydliga och lättbegripliga 

frågor. Det fanns inget behov av att ändra vår frågeguide efter första fokusgruppsintervjun eftersom 

den fungerade som det var tänkt. Med utgångspunkt i intervjuguiden som användes under 

fokusgrupperna utformade vi en intervjuguide till de enskilda intervjuerna (se bilaga 2). 

4.6 Fokusgruppsintervjuer  

Studiens empiriska material bygger i första hand på fokusgruppsintervjuer. Enligt Denscombe (2018) 

utmärker sig denna metod av att man samlar en grupp om cirka sex individer, kända eller okända för 

varandra, som har vetskap om eller likartade erfarenhet av något. Tanken är att gruppen genom 

diskussion ska dela och jämföra sina åsikter och upplevelser med varandra. En tydlig fördel med att 

använda sig av redan existerande grupper är att deltagarna troligtvis känner sig trygga med varandra, 

vilket medför att de lättare kan tala fritt (Wibeck, 2010). Detta, till skillnad från enskilda intervjuer, 
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ger mer variation i materialet (Denscombe, 2018). Interaktionen och dialogen inom och mellan 

gruppen är viktigt för forskarens förståelse och tolkning av det som sägs. Genom att lyssna på 

deltagarnas resonemang med varandra får forskaren en tydligare bild av orsakerna bakom åsikterna. 

Forskarens roll är inte att leda samtalet utan att stimulera diskussionen och träda in vid behov. Vi 

genomförde sammanlagt två fokusgruppsintervjuer, vardera pågick under cirka 50 minuter. 

Intervjuerna spelades in/bandades med hjälp av våra mobiltelefoner och transkriberades efteråt. Under 

våra fokusgruppsintervjuer upplevde vi att dynamiken till stor del byggde på enbart en 

ställföreträdande representant som fick rollen "språkrör" för de övriga respondenterna. Detta medförde 

att språkröret tog störst plats och diskussionerna blev inte så livliga som vi hade hoppats på (Wibeck, 

2010). För att skapa dynamik i samtalet mellan respondenterna tvingades vi vid ett flertal tillfällen att 

uppmuntra fler respondenter att delta aktivt under intervjuerna. Detta genom att exempelvis fråga: 

Håller ni andra med om det? Vad tycker du/ni? Vi vet inte vad orsaken var till att språkrören tog störst 

plats, var det på grund av sin givna roll? Spelade övriga respondenternas språksvårigheter in? Eller var 

vissa endast mer tillbakadragna än andra? Vi är medvetna om att materialet från våra fokusgrupper 

saknar nyansrikedom med anledning av de faktiska språksvårigheterna. Trots att vi i tidigt skede hade 

blivit informerade om vissa språkbegränsningar av nätverkets kontaktperson så förstod vi inte vidden 

av det förrän under genomförandet av intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) skriver “Den levande 

intervjusituationen där intervjupersonen låter sina uttalanden åtföljas av tonfall och ansikts- och 

kroppsuttryck, ger ett rikare tillträde till hennes föreställningar än vad de utskrivna texterna kommer 

att göra” (s. 145). Detta håller vi med om, i synnerhet då våra respondenter inte pratade flytande 

svenska. Kroppsspråk, mimik och mötets stämning stod för viktiga bidrag till det respondenterna 

uttryckte med ord. 

4.7 Enskilda intervjuer  

Som vi har nämnt ovan beslutade vi under arbetets gång att komplettera med enskilda intervjuer. Detta 

för att nyansera och få in ett ytterligare perspektiv på det befintliga materialet från fokusgrupperna. 

Intervjuer som datainsamlingsmetod är vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning (Ahrne & 

Svensson, 2015). Vi valde att genomföra två enskilda intervjuer med personer som har anknytning till 

och insyn i våra kvinnliga nätverk. Respondent 1 (P.1) är ordförande för en nattvandrande 

kvinnogrupp och respondent 2 (P.2) har tidigare varit projektledare för en verksamhet som bland annat 

bedrivit ett integrationscafé och dagsvandrande kvinnogrupper. P.1 träffade vi i en lokal i Stockholm 

och vår intervju varade i 45 minuter. Intervjun spelades in/bandades med hjälp av våra mobiltelefoner 

och transkriberades efteråt. Med P.2 hade vi en telefonintervju då respondenten bor i Helsingborg. 

Från början var ambitionen att göra intervjun via Skype eller Facetime men det var inte möjligt från 

respondentens sida. En fördel med telefonintervjuer är att risken för forskareffekten minskar då man 

inte är ansikte mot ansikte med respondenten (Bryman, 2011). Under den 20 minuter långa intervjun 
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användes telefonens högtalarfunktion så att vi båda uppsatsförfattare fick möjlighet att lyssna och 

ställa frågor. Även denna intervju spelades in/bandades med hjälp av våra mobiltelefoner och 

transkriberades efteråt.  

4.8 Enkäter 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att en presentation av respondenternas bakgrundsfakta kan bidra 

med att läsaren får en sammanhängande bild av respondenterna. Då vi ansåg detta som relevant för vår 

studie utformade vi en enkät som delades ut till respondenterna efter varje avslutad intervju. I enkäten 

efterfrågades olika bakgrundsfakta om respondenten, exempelvis om dess boendesituation, ålder och 

födelseland (se bilaga 3). Vissa respondenter var i behov av språkligt stöd när de skulle fylla i 

enkäterna vilket vi var behjälpliga med. Av våra tio respondenter fyllde nio stycken i en enkät, en 

enkät uteblev i samband med telefonintervjun. Under rubriken Presentation av respondenter återfinns 

en sammanställning av enkäterna. 

4.9 Observationer 

För att få till en ytterligare nyans och öka studiens tillförlitlighet genomfördes två observationer. 

Observationer går ut på att samla in material ute på fältet i naturlig miljö. Det finns olika sätt att göra 

observationer på, vi valde att göra öppna och passiva observationer. Men en öppen observation 

försöker  forskaren inte dölja sin närvaro genom att smälta in, utan forskaren informerar 

respondenterna om att en observation kommer att utföras (Lalander, 2015). Under en passiv 

observation står forskaren utanför den pågående interaktionen och håller sig därmed i bakgrunden. Vi 

nattvandrade tillsammans med respondenterna under cirka två timmar i deras bostadsområde direkt 

efter varje avslutad fokusgruppsintervju. Med öppen observation, i likhet med intervjuer, ökar risken 

att uppnå en forskareffekt vilket i sin tur kan påverka respondenternas beteende (a.a.). Trots att vi 

försökte hålla oss i bakgrunden var kvinnorna fullt medvetna om vår närvaro. Detta märktes bland 

annat genom att de samtalade med oss under observationen samt presenterade oss för personalen bland 

annat i en fritidsgård. Under observationen gjordes flera empiriska fynd, vilka redogörs under 

resultatdelen. Efter varje observation fördes anteckningar vilka sedan jämförde och diskuterades 

sinsemellan.  

4.10 Bearbetning av empiriskt material 

Efter datainsamlingen i den kvalitativa metoden som oftast sker genom intervjuer eller observationer 

har forskaren fältanteckningar och ljudinspelningar som hen transkriberar, det vill säga omvandlar ljud 

till text. Texten är till en början obearbetad och kallas för rådata (Jacobsen, 2012). För att bearbeta en 

text är det vanligt att man gör innehållsanalys. Det innebär att forskaren bryter ner den transkriberade 

texten från varje intervju- eller observationstillfälle och delar in den i vissa teman (a.a.). Vår 
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analysprocess började vid intervjuerna och fortsatte under transkriberingarna. Under och strax efter 

intervjuerna försökte vi vara analytiska till respondenternas utsagor samtidigt som vi började eftersöka 

lämpliga teoretiska referensramar. Senare under transkriberingarna framträdde olika teman, det vill 

säga de enheter som tolkades som meningsbärande för respondenterna (a.a.). Materialet jämfördes för 

att hitta likheter och skillnader. För att på ett systematiskt sätt sortera och kategorisera materialet kom 

vi överens om ett tillvägagångssätt som vi båda skulle följa. Varje intervjutillfälle transkriberades 

ordagrant och utmärktes med en särskild färg för att vi lättare skulle kunna överblicka textens 

ursprung när den väl indelades i teman. Var och en av oss fick transkribera en fokusgruppsintervju 

samt en enskild intervju. Sedan klipptes relevanta citat ut från rådata och klistrades in under relevant 

tema. Den första bearbetningen utmynnade i fyra olika teman, sedan utkristalliserades olika teman i 

ytterligare underteman. Genom inspiration från den hermeneutiska cirkeln växlade vi mellan att tolka 

citat som de är och sedan tolka dem utifrån textens helhet, i sitt sammanhang. Flertalet gånger återgick 

vi till ljudinspelningarna från fokusgruppsintervjuerna för att lyssna på vissa sekvenser. Eftersom den 

utskrivna texten emellanåt var svår att ta sig an på grund av respondenternas språkbegränsningar. Det 

var en diskrepans mellan vår upplevelse och förståelse av intervjusituationen och den utskrivna texten. 

Under analysprocessen diskuterade vi intensivt det vi ansåg vara en rimlig tolkning av det som 

respondenterna hade sagt. Vissa delar från intervjuerna jämfördes med observationerna, exempelvis 

vad respondenterna berättade att de gjorde under nattvandringen och det vi såg att de faktiskt gjorde. 

Vilket inte alltid var helt samstämmigt. 

4.11 Forskningsetiska principer 

Bryman (2011) nämner flera beryktade exempel på forskningsstudier som gjorts genom tiderna där 

forskningsobjekt har behandlats oetiskt. Som resultat till detta har man numera internationellt 

fastställda etiska krav för att skydda och värna om individer som i forskningssyfte ska studeras. De 

krav vi har beaktat i vår studie är informationskravet som innebär att forskaren informerar de individer 

som deltar i studien om studiens syfte och de förutsättningar som föreligger för deras medverkan. Vid 

första kontakten via e-post och telefonsamtal förklarade vi att vi är två socionomstudenter som skriver 

en kandidatuppsats som syftar till att öka kunskap om kvinnor som nattvandrar i förorten. När vi 

träffade våra respondenter inledde vi varje intervju med att muntligen presentera oss själva. Vi 

försökte använda oss av ett lättbegripligt språk för att berätta syftet med studien. Respondenterna 

informerades om att deras medverkan var helt frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de 

än önskade. Vi informerade våra respondenter om att vi ville spela in intervjun och fick deras 

godkännande till detta. Utan tydlig information till de medverkande kan inte samtyckeskravet 

uppfyllas. Därför krävs informerat samtycke, alltså ett säkerställande att respondenterna är införstådda 

i vad det innebär för de att medverka (Kalman & Lövgren, 2012). Varje intervjutillfälle inleddes med 

en kort introduktion om de etiska kraven och studiens syfte och därefter tillfrågades respondenterna 
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om de har förstått den delgivna informationen och sedan inhämtades samtycket muntligen. Vidare 

informerades de om att det slutliga materialet som publiceras kommer att vara anonymt. Det 

insamlade materialet som exempelvis ljudinspelning, transkribering samt ifyllda enkäter förvarades på 

ett säkert sätt och oåtkomligt för obehöriga då det föreligger ett konfindentialitetskrav 

(Vetenskapsrådet, 2017). Ljudinspelningarna förvarades i våra mobiltelefoner och transkriberingarna i 

våra bärbara datorer. Enkäter och observationsanteckningar var i pappersform som vi tog med när vi 

tillsammans skulle sammanställa och analysera dessa. Vi har avpersonifierat materialet så att det inte 

ska gå att identifiera deltagarna eller härleda till vem som har sagt vad när studien offentliggörs. Vi har 

valt att inte skriva namn eller bostadsområden samt uteslutit vissa citat som vi uppfattat kunde vara 

avslöjande. För att uppfylla nyttjandekravet informerades respondenterna om att avsikten med det 

insamlade materialet endast kommer att användas i forskningssyfte inom ramen för vår studie 

(Bryman, 2011). Vi informerade även att vi ämnar kassera materialet så fort studien är publicerad.  

4.12 Studiens tillförlitlighet  

Studien bör ta hänsyn till och redogöra för reliabilitet och validitet. Dessa två begrepp är viktiga i både 

kvantitativ och kvalitativ forskning, men tolkas delvis annorlunda eftersom metoderna skiljer sig åt 

(Bryman, 2011). Reliabilitet är synonymt med ordet tillförlitlighet och handlar om “vi mäter på ett 

tillförlitligt sätt?” (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Denscombe (2018) menar att kvalitativa forskare 

kan öka tillförlitligheten genom att 1) forskaren under intervjun verifierar sin tolkning av 

respondentens utsagor genom att summera och fråga respondenten “har jag förstått dig rätt?”, så kallad 

respondentvalidering. Under fokusgruppsintervjuerna var det nödvändigt för oss att validera ofta på 

grund av att respondenterna inte pratade bra svenska. Under de enskilda intervjuerna validerade vi 

färre gånger eftersom behovet var mindre och respondenterna uttryckte sig obehindrat på svenska. 2) 

Datainsamling inom kvalitativ forskning sker oftast över längre perioder och i verklig/naturlig miljö 

vilket möjliggör för forskaren att samla in grundad data, det vill säga rik och detaljerad data. Vi 

träffade fokusgrupperna i deras lokaler och följde med dem under nattvandringen i deras 

bostadsområden. På så sätt fick vi en mer reell bild av respondenterna eftersom de befann sig i sin 

naturliga miljö. 3) Triangulering, forskaren kan kombinera metod och/eller verktyg för att avstämma 

att hen är “på rätt spår” (a.a., s. 411). Vi upptäckte språkbegränsningar redan vid vår inledande 

telefonkontakt med respondenterna och därför, som vi nämnt ovan, valde vi att komplettera med 

observationer samt utöka vår datainsamling med två enskilda intervjuer med personer som har 

anknytning till nattvandring. Enligt Denscombe (2018) handlar reliabilitet inom kvalitativ forskning 

huvudsakligen om att tydligt och öppet beskriva studiens process och de besluten som har tagits längs 

vägen. Detta för att andra ska få möjlighet till insyn och själva kunna ta ställning till studiens 

tillförlitlighet. Vilket vi har försökt upprätthålla. Tillvägagångssättet ökar både möjlighet till 

granskning av våra slutsatser och påståenden samt till replikering (a.a.). Därför har vi försökt beskriva 
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studiens tillvägagångssätt så utförligt som möjligt. Vi har redogjort kort för vår förförståelse gällande 

ämnet då vi anser att forskarens perspektiv och erfarenhet kan påverkar studien och därför bör noteras 

samt beskrivas för läsaren. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) finns det många begrepp att beakta 

inom forskning, och i likhet med dem menar vi att begreppet transparens är mycket viktigt inom all 

vetenskap. Transparens tangerar reliabilitet och thick description vilket innebär öppenhet och 

tydlighet. Validitet är synonymt med ordet giltighet och kan fångas in genom att ställa sig frågan “hur 

väl mätte vi det vi avsåg att mäta? Bryman (2011) menar att när vi studerat sociala förhållanden är det 

svårt att uttala oss om exakt träffsäkerhet gällande vår mätning. 

4.13 Kritisk metoddiskussion 

Det finns kritik som riktas mot kvalitativ forskning bland annat svårigheten att generalisera dess 

resultat samt replikering. Sohlberg och Sohlberg (2013) menar dock att “ ...  är det i praktiken ganska 

vanligt att resultaten från intervjustudier generaliseras utöver de fall som studerats. Logiken är då i 

allmänhet att intervjupersonerna skildrar förhållanden eller mekanismer som kan iakttas även i andra 

sammanhang.” (s. 161). Bryman (2011) menar däremot att som kvalitativ forskare kan man istället 

lägga tyngd på “thick descriptions”, täta beskrivningar i sin studie som möjliggör för andra att själva 

kunna ta ställning till om tolkningen är rimlig och om resultatet verkar vara överförbar till annan miljö 

eller inte. Det har varit en balansgång i vår studie eftersom vi både ville ha täta beskrivningar utan att 

riskera att tråka ut läsaren. Eftersom vår studies resultat bygger på en begränsad mängd av material är 

det svårt att generalisera till en population, dock bidrar studien med en nyanserad bild av hur 

invandrade kvinnor i förorten kan resonera kring organisering i nätverk för nattvandring. Inom den 

kvalitativa traditionen är forskaren nära kopplad till sitt material då denne deltar i datainsamlingen 

som oftast sker genom intervjuer och observationer (Denscombe, 2018, s. 411). På grund av den nära 

kopplingen föreligger det en risk att forskaren påverkar respondenterna med sin närvaro. En aspekt 

som vi har reflekterat över när det gäller fokusgrupps- och enskilda intervjuer är risken för att 

respondenterna svarar såsom de tror att vi förväntar oss att de ska svara, så kallad socialt önskvärdhet 

(Bryman, 2011). Denscombe (2018) menar att forskarens kön, sociala status, ålder och etniska 

bakgrund påverkar respondenternas svar, särskild när man samtalar om privata eller känsliga ämnen. 

Vad som anses vara känsligt är relativt. Vi försökte att vara både lyhörda och respektfulla gentemot 

respondenterna då vi ställde frågor. En annan nackdel med intervju som metod är att det finns risk att 

människor, av olika skäl, säger en sak men gör på annat sätt, vilket vi var medvetna om (a.a.). För att 

bland annat kontrollera informationen vi fick från fokusgruppsintervjuerna kompletterades studien 

med observationer. Ytterligare en nackdel med den valda metoden är att inspelningar av intervjuer kan 

hämma respondenterna från att tala fritt, vilket vi var medvetna om, men det var den metod som var 

mest pålitlig för oss. Under observationerna framgick det tydligt att respondenterna påverkades av vår 

närvaro. Trots att vi försökte vara med i bakgrunden interagerade kvinnorna med oss. I vilken 
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utsträckning vår närvaro påverkade respondenternas naturliga förhållningssätt vid nattvandringen vet 

vi inte. Kvinnorna valde att visa och berätta om de återkommande knytplatser som ingår i deras 

standardrutt, samt att besöka en ungdomsgård och ett bibliotek. Den ojämna fördelningen av tillgång 

till det svenska språket mellan respondenterna under fokusgruppsintervjuerna kan ha påverkat vårt 

resultat på grund av att språkrörets åsikter fick ta störst plats. Däremot kom alla respondenter till tals 

och vi menar att materialet från fokusgruppsintervjuerna kanske inte blev lika rikt som vi hade hoppats 

på, men att det uppnådde en viss nyansrikedom. Vi övervägde efter den första fokusgruppsintervjun 

om vi skulle använda oss av tolk till den andra fokusgruppsintervjun. Vi ansåg att trots 

respondenternas språkförbistring blev våra intervjufrågor besvarade och därför uteslöts tolk till 

nästkommande fokusgruppsintervju. En annan kritik mot kvalitativ forskning är att den är tolkande 

(Bryman, 2011). Där har vi försökt varit så nära resultatet som möjligt. Genom att bearbeta vårt 

material direkt efter intervjuerna. Vår förförståelse kan dessutom ha påverkat vår tolkning. Vi har i den 

mån vi har kunnat varit objektiva och självkritiska, vi uppsatsförfattare har olika bakgrund och 

perspektiv, vilket har möjliggjort för oss att granska varandra från olika infallsvinklar genom studiens 

gång. 

4.14 Presentation av respondenter 

Vårt material består av två fokusgruppsintervjuer, två enskilda intervjuer, två observationer samt 

enkäter från respondenterna. Enkätsammanställningen från fokusgrupperna visar: 1) Samtliga åtta 

respondenter är mammor. 2) Civilstånd: fyra av respondenterna är gifta och fyra ensamstående. 3) 

Sysselsättning: En respondent har heltidsarbete, två studerande, två arbetssökande, tre sjukpensionärer 

och en pensionär. 4) Utbildningsnivå: En respondent högskola, tre gymnasienivå, två grundskola och 

en ej skolgång (en bortfall). 5) Boendeform: Sju respondenter hyresrätt, en radhus. 

Vi kommer i resultatdelen kalla våra respondenter för kvinnor eller mammor där vi menar att det har 

betydelse i sammanhanget. I övervägande delen av vårt resultat kommer respondenterna att kallas för 

kvinnor. När vi explicit behöver förklara att kvinnorna även är mammor används detta begrepp. Vi har 

valt att särskilja på fokusgrupperna när vi har hittat intressanta skillnader dem emellan. Annars har vår 

avsikt varit att förstå grupperna utifrån en helhet. Vi har döpt fokusgrupp 1 till (F.1) och fokusgrupp 2 

(F.2). På grund av kvinnornas språksvårigheter har vi i vissa citat ändrat dess ordföljd något eller 

diktion för att göra det mer begripligt för läsaren. Ändringarna har varit minimala och kan därför inte 

ha påverkat innehållet. Det material som vi har fått från våra enskilda intervjuer har vi valt att 

benämna som intervju 1 (P.1) och intervju 2 (P.2). Vi fann specifika distinktioner mellan P.1 och P.2 

som vi kommer att förklara mer ingående i vårt resultatkapitel samt framåt i vår analys och 

diskussionsdel. 
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5. RESULTAT  

Vi har kommit fram till följande teman om vilka orsakerna är till att invandrade kvinnor organiserar 

sig i nätverk för nattvandring. Kvinnorna har behov av gemenskap. Att vara till nytta för andra är 

värdefullt och en viktig faktor till organisering. Språk är centralt för kvinnorna eftersom de pratar sitt 

hemspråk med varandra och har svenska språkförbistringar. Vi ser i vårt material ett genusmönster om 

vad som uppfattas som spänningar mellan kvinnligt och manligt. Förändring, är något som samtliga 

kvinnor vill uppnå i sina bostadsområden genom att organisera sig. Nedan redovisar vi mer ingående 

för dessa teman och underteman. 

5.1 Gemenskap inom kvinnogruppen 

En av orsakerna till kvinnornas organisering i nätverk är behov av gemenskap. Detta uttrycktes av 

båda fokusgrupperna samt vid de enskilda intervjuerna. Vi upptäckte att de olika nätverksgrupperna 

har det gemensamt att de har samma etniska bakgrund inom respektive fokusgrupp. Vilket innebar två 

grupper med olika etniska bakgrund. I en av fokusgrupperna har majoriteten av respondenterna känt 

varandra sedan barndomen och är från samma by innan de flyttade till Sverige. En kvinna uttryckte 

hur hon kände sig ensam när hon flyttade till Sverige från sitt ursprungsland, på grund av att det bara 

fanns “svenskar” i det område dit hon flyttade. Det blev en bidragande orsak till att hon flyttade till ett 

bostadsområde där det fanns invånare som talade samma hemspråk eller bekanta med samma etniska 

bakgrund. Gemenskapens betydelse både lockar och håller kvar våra respondenter i deras nuvarande 

bostadsområde. En kvinna från en fokusgrupp säger “ ... till exempel, ett ställe som jag inte känner hur 

den fungerar och inte känner folk, det är en helt annan miljö”. P.2 har andra erfarenheter än det vi har 

beskrivit ovan från våra fokusgrupper. Där har de skapat gemenskap utifrån andra kriterier P.2 ingår i 

ett nätverk, ett språkcafé för enbart kvinnor där 19 olika nationaliteter ingår. Målet är bland annat att 

interagera över etniska gränser. Språkcafét är även knytpunkt för dagsvandrande kvinnor. 

Gemenskapen yttrar sig även som ringar på vattnet för andra kvinnor i bostadsområdet som inte är ute 

och patrullerar med kvinnogruppen. Det är till exempel kvinnor som ej kan medverka under 

nattvandringarna på grund av att de har små barn. Det är även kvinnor som har (eller inte har) ett 

arbete och på grund av detta ej hinner följa med på nattvandringarna. Vi upptäckte att de kvinnorna 

ändå kände sig inkluderade i gemenskapen med de nattvandrande kvinnorna genom att vara 

medlemmar i nätverket. F1. säger att vissa kvinnor som ej kan medverka har uttryckt att “Jag hade inte 

tid att gå ut och kolla mina barn, men det finns någon som bryr sig om oss”. Enligt de nattvandrande 

kvinnorna får de övriga medlemmar möjlighet till viktig information om vad som försiggår i 

bostadsområdet genom dem. Det sker genom att de övriga medlemmarna deltar i möten som de 

nattvandrande kvinnor regelbundet arrangerar. En kvinna säger “Dom vill höra vad som hänt eller om 

det är något extra eller så där” (F.1). Vid våra observationer kunde vi se att kvinnorna i båda våra 
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fokusgrupper var nära varandra och många gav intryck av att ha känt varandra sedan lång tid tillbaka. 

Detta tolkade vi som att vänskap samt tidigare band spelar en stor roll för gemenskapen inom gruppen. 

I P.2:s nätverk fanns inga tidigare gemensamma faktorer (etnisk, kulturell eller religiös bakgrund) som 

påverkade hur nätverket uppstod. Den gemensamma faktorn där är och var kvinnor. 

5.2 Att vara till nytta för andra  

5.2.1 Mot ungdomar  

Enligt nattvandring.nu och deras värdegrund ska nattvandrarna genom sin närvaro bidra till att bygga 

upp ett förtroende och finnas till hands för ungdomarna. Vi var nyfikna på hur kvinnorna ville var till 

gagn för ungdomarna. Alla i fokusgrupperna sa att de hälsar på ungdomarna under nattvandringen. Det 

vi konstaterade från våra olika fokusgrupper var att kvinnorna hade olika metoder eller olika behov för 

att söka kontakt eller för att bygga upp ett förtroende med ungdomarna. På vilket sätt man hälsade på 

ungdomarna varierade. Ibland hälsade kvinnorna med en hälsningsfras, för att andra gånger använda 

sig av en ordlös kommunikation via nickningar, vinkning eller att bara synas i området. En kvinna 

uttrycker att ungdomarna “ ... mycket älska oss, nu det mycket lugnt, de hjälpa till oss med gruppen” 

(F.2). Hon påpekar att ungdomarna i bostadsområdet “ ... inte släpper in” de ungdomar som är från 

andra områden eftersom det skapar problem. Det kan förstås som att kvinnorna genom att möta upp 

“sina” ungdomar i bostadsområdet genererar att ungdomarna skapat en allians med mammorna. För 

vissa av kvinnorna räcker det med att visa sig för ungdomarna i bostadsområdet genom att promenera i 

sina färgade västar. Andra kvinnor vill även interagera med ungdomarna för att hålla dem under 

uppsikt, detta kommer att presenteras mer ingående under rubriken Förändring genom kontroll. Det 

gjorde de genom att hälsa och prata lite kort med ungdomarna. Vi såg under våra observationer att 

kvinnorna ej hade skapat relationer, exempelvis med personal på ungdomsgården och biblioteket, 

vilket förvånade oss. P.2 berättar att deras dagsvandrande kvinnor möter både barn samt pensionärer. 

Deras intention är att vara tillgängliga för de flesta som bor i området. 

5.2.2 Mot andra aktörer, dess möjligheter och hinder 

Kvinnorna berättar att i deras bostadsområde finns det både andra nattvandrande kvinnor och 

nattvandrande män. Det förekommer även att kvinnorna stöter på eller ser nattvandrare från andra 

kranskommuner. Vi kunde dock under våra observationer inte se någon interaktion dem emellan eller 

något samarbete med de andra nattvandrande grupperna. En kvinna berättar att det finns en annan 

grupp i bostadsområdet som “ ... är manliga vi vet ingenting om” (F.1). Kvinnorna från 

fokusgrupperna uttryckte att de har etablerat bra kontakt och samarbete med både polisen, 

fältassistenter samt brandkåren sedan de börjat nattvandra. P.2 hade redan sedan tidigare en etablerad 

kontakt med samtliga samhällsaktörer på grund av sin yrkesroll som kommunanställd. En av 

kvinnorna från fokusgruppen säger bland annat “de lyssnar på mig, polisen ringa till mig!” (F.2). 

Kvinnorna berättar att både polis och fältassistenter i området med tiden har blivit mer medvetna om 



                        

31 
 

att kvinnorna har påverkat bostadsområdet till det bättre. Det har skett genom att det har blivit lugnare 

sedan de börjat nattvandra. Kvinnorna säger att de uppskattar att de jobbar mot samma mål som polis 

och socialtjänsten. De känner sig sedda genom att de har lyckats etablera kontakt. Det kan förstås som 

att kvinnorna blir lyssnade på och inkluderade i det civila samhället. Dock berättar en kvinna (F.2) att 

deras samverkan med de professionella, som polis och socialtjänsten är villkorat. Det yttrar sig bland 

annat genom att polisen förväntar att kvinnogruppen väljer polisens sida under en pågående konflikt 

med ungdomarna. Hon menar att det inte är en given självklarhet att hålla med professionella, utan att 

kvinnorna även lyssnar på vad ungdomarna har att säga “Jag måste först höra vem rätt, jag hjälper 

den”.  

Gällande bemötandet med övriga aktörer i samhället som polisen, socialtjänst via fältassistenterna 

uppfattar vi återigen att det är viktigt för kvinnorna att bli bemötta med respekt. Båda våra 

fokusgrupper nattvandrar parallellt med både andra nattvandrande kvinnor samt nattvandrande pappor. 

Vi upptäckte att det fanns en spänning mellan de olika nätverken. Nästa citat visar på en spänning 

mellan olika kvinnliga nätverksgrupper “ ... också andra mammorna gjort nattvandra, de (ungdomarna) 

inte lyssna den, de bara lyssna på min grupp, bara lyssna på min gruppen. Inte andra mammorna, de 

gjort prova nu de avstängts, slutat” (F.2). Spänningar beskrivs även i relation till andra aktörer. En 

kvinna från F.2 berättar att hon ibland ifrågasätter polisens agerande gentemot ungdomarna “Vad gör 

du till honom? Polis sagt till mig du inte kommun. Nej jag inte kommun, jag är mamma, jag förälder, 

jag mormor, farmor, faster, syster, jag inte kommun, jag social inte”.  

5.3 Språk 

5.3.1 Hemspråket och svenskan  

Majoriteten av kvinnorna i fokusgrupperna har svårt att uttrycka sig på svenska. En kvinna förklarade 

både sin svårighet inför det svenska språket och sitt utanförskap på följande sätt “ ... hela tiden hemma 

sitt inte träffa svensk människor” (F.2). Samtidigt förstår vi genom intervjuerna att flera kvinnor 

känner ett stort utanförskap på grund av att de inte kan svenska och dessutom inte kan kommunicera 

genom sitt hemspråk. Vi konstaterar att detta medfört att kvinnorna hellre har flyttat till ett segregerat 

bostadsområde där de kan känna sig förstådda genom sitt hemspråk. Samtidigt har de haft visshet om 

att detta kommer medföra att de kommer att få svårare att lära sig svenska. Hemspråk är en central 

faktor till organisering. De fokusgrupper vi har träffat pratar till största del sitt eget hemspråk med 

varandra inom gruppen. Som ovan nämns, skapas gemenskapen bland annat av att grupperna har ett 

gemensamt språk. Färdigheten i det svenska språket bland kvinnorna kan ha orsakat en ojämn 

maktfördelning dem emellan. Detta visade sig inte bara genom att en person blev “språkrör” för 

gruppen utan medförde även en hierarkisk fördelning inom gruppen. Genom språket menar vi har man 

förutsättningar för att ta plats. Detta blev tydligt när vi under intervjun märkte att vissa kvinnor inte 

deltog i samtalet. Vi försökte då upprepade gånger bjuda in dem i samtalet genom att fråga; Håller ni 
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andra med? Varvid vi fick till svar; Ja, Ja, Ja vi håller med X, vi tycker som X! Vi tolkar detta på flera 

olika sätt. Dels kan de jakande svaren bero på att man inte verbalt kan uttrycka sig på svenska. Men, 

det skulle också kunna bero på att kvinnorna har förlikat sig med att “språkröret” ska ta större plats 

och att rollen som representant inom och för gruppen är given. Dock fanns det skillnader mellan 

grupperna. Vi fann att vissa kvinnor kunde eller vågade ta plats trots sina språksvårigheter i en av 

grupperna. Huruvida kvinnorna själva uppfattar sina språkfärdigheter i svenska vet vi inte. Inom P.2:s 

nätverk i egenskap av café och dagsvandrande kvinnor används deras egen metod “Hard core 

intergration” som bygger på att i största möjliga mån alltid försöka prata svenska med varandra. 

5.3.2 Bristfällig svenska och dess konsekvens 

Flertalet av de kvinnor vi har träffat har bott i Sverige under längre tid, mellan 20 - 50 år enligt våra 

enkäter. Övervägande delen av kvinnorna har barn och familj. Vi fick genom våra intervjuer veta att 

flertalet av kvinnorna inte har förvärvsarbetat utan arbetat i hemmet och tagit hand om barnen. P.1 

säger “De (kvinnorna) börjat i SFI och sen har det varit mycket i hemmet, mycket städ, mycket barn 

och de har känt att de inte hinner med, och så har de slutat i SFI”. Några av kvinnorna har under 

perioder i livet haft ett arbete i Sverige där svenska inte har varit nödvändigt att kunna. De kvinnor vi 

har träffat i fokusgrupperna har alla varit i övre medelåldern, vissa har nått pensionsåldern. 

Majoriteten i fokusgrupperna uttryckte önskemål och längtan till ett arbete. P.2 berättar att i deras 

nätverk fanns ett nära samarbete med arbetsförmedlingen där det skett lyckade resultat med att 

förmedla arbeten till ett flertal kvinnor. De nattvandrande kvinnorna har uppmärksammat behovet i 

nätverket och hos medlemmarna och på eget initiativ startat aktiviteter som till exempel, sykurser, 

språkkurser och datakurser. Även vi upptäckte att det fanns ett behov av olika aktiviteter för 

kvinnorna. Till exempel praktik som skulle kunna bidra till att få ett framtida arbete eller språkkurser. 

Det finns en uttalad vilja och behov att upptäcka Sverige utanför det egna bostadsområdet. 

Alla nattvandragrupper som vi tog kontakt med via nattvandring.nu hade en kontaktperson. Vi förstod 

snabbt att den personen även var länken till det svenska språket. Vi frågade kvinnorna på vilket språk 

de pratade med varandra och ungdomarna under nattvandringen. Kvinnorna svarade att så länge de 

nattvandrade i västarna pratade de enbart svenska och när de tog av västarna efter passet övergick dem 

till sitt hemspråk. Utifrån våra observationer uppfattade vi att kvinnorna stadigvarande bara pratade 

sitt hemspråk med varandra. En förklaring till detta skulle kunna vara respondenternas välvilja att 

“göra gott intryck” inför oss, så kallad social önskvärdhet (Bryman, 2011). Våra fokusgrupper 

förklarade att flertalet av ungdomarnas problem har sin grund i språksvårigheter som resulterar i att de 

kommer efter eller hoppar av skolan. Vidare betonade de att det är problematiskt att många föräldrar i 

förorten inte kan prata bra svenska och därmed inte kan hjälpa sina barn med deras läxor. Kvinnorna 

uttryckte att ungdomarna inte klarar av det svenska språket. Våra fokusgrupper träffar även andra 

aktörer under nattvandringarna regelbundet. Det kan vara polisen, brandkåren, socialtjänsten 

representerad av fältassistenter. Kvinnorna hävdar att de har ett gott samarbete med alla aktörer och att 
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de kommunicerar bra med varandra. Vi undrar över detta och ställer oss frågan; Hur kvalitativ eller 

givande blir kommunikationen dem emellan med tanke på språkbegränsningar.   

5.4 Spänningar mellan kvinnligt och manligt  

Vi var intresserade av orsaker bakom kvinnornas särorganisering och frågade dem därför, Varför är ni 

bara kvinnor i ert nätverk? Vi fick olika svar från fokusgrupperna. Vi uppfattade det som att F1. ej 

ville besvara frågan. Det visade sig genom att fokusgruppen försökte undvika frågan. Vi kunde senare 

se vid vårt möte med samma fokusgrupp att medlemmarna tillhörde en och samma religion. Samtliga 

medlemmar i F1 ville be innan de började med nattvandringen. Vår tolkning är att det kan uppkomma 

könssegregerade grupper inom bostadsområden av religiösa skäl. Vi frågade oss varför kvinnorna 

undviker att besvara frågan? Beror det på att frågan upplevs obekväm, av skam, social önskvärdhet 

eller något annat skäl? Samtliga kvinnor i våra fokusgrupper bar slöja. Den andra gruppen (F.2) hade 

inte några problem med att besvara frågan. Kvinnorna berättade att det hade uppstått konflikter när de 

anslöt sig till den redan befintliga gruppen av nattvandrare som då bara bestod av män i deras 

bostadsområde. Kvinnorna säger att männen ville bestämma och kvinnorna fick inte komma till tals. 

Därför valde kvinnorna att bilda en egen grupp, “Vi säger alla kvinnor är med, säger bara kvinnor vi 

gjort bojkott (mot männen) vi göra starka, vi gå runt där”. Denna fokusgrupp tog avstånd från männen 

när de blev illa behandlade. Men istället för att återgå till sina hem valde kvinnorna “Det här funkar 

inte och jag tänker inte vara hemma och laga mat bara för att männen tycker att vi ska göra det” (P.1). 

Inom det nätverk som P.2 verkar är det ett medvetet uttalat val att “Vi har haft fokus på kvinnor. 

Kvinnor som behöver det mest är kvinnor som har varit väldigt isolerade i sina hem. Männen kommer 

oftast ut ganska fort på arbetsmarknaden”. I fokusgrupperna framkom det olika förhållningssätt 

gentemot ungdomarna beroende på om nattvandraren är man eller kvinna. Samtliga fokusgrupper 

menade att kvinnor generellt och framförallt mammor har eller visar mjukare värden än män. 

Fokusgrupperna säger att kvinnor visar mer känslor än män “Dem (barn) vet att mamma är mer 

oroligare än pappa. Pappa kan gömma sina känslor, men mamma kan inte gömma sina känslor” (F.1). 

En kvinna säger att i egenskap av mamma och genom att bära och amma sitt barn så är hon närmare 

sitt barn än pappan. Här uppfattar vi stereotypa könsroller. Våra fokusgrupper förmedlar att det har 

varit en självklarhet för dem att de ska vara hemma med deras barn och samtidigt ta hand om 

hushållsarbetet. Här hittar vi en komplexitet. Dels medför ansvaret för hushållet att de fått mer tid 

tillsammans med sina barn. Samtidigt förstår vi att det medför isolering. Kvinnorna säger att de får 

bättre kontakt med ungdomarna genom att prata mjukt med dem. I motsats till pappor/män som 

använder en hårdare ton eller skriker. 

18 åring som tjafsar med en man då blir liksom så här att det är en man mot man, men är det så att även 
hur gammal man är ska nu tjafsa emot en mamma då blir man “shamead” från alla runt omkring då blir 
man liksom fy skäms på dig du kan inte göra så mot en mamma. (P.1). 
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Många av kvinnorna påpekar att även poliserna borde ha ett mjukare tillvägagångssätt mot barn och 

ungdomar. Här upplever vi att det finns kritik från F.2 till hur poliserna bemöter ungdomarna “Av 

någon anledning så blir de (ungdomarna) ganska irriterade eller upphetsade på något sätt när det ser 

poliser för att de det har varit många konflikter många har blivit gripna för ingenting” (P.1). Samtidig 

säger kvinnorna att det har blivit bättre “Nu polis också mycket mjuk, mjukare, mjuk hjälpa, polis 

kommer den i centrum, pratar hej hej det barnet nu bra, allt bra, nu kompis ”(F.2). 

5.5 Förändring  

5.5.1 Förändring genom nattvandring   

Enligt kvinnorna är orsaken bakom kvinnornas organisering i nätverket  för nattvandring deras strävan 

för att uppnå förändring i bostadsområden. Genomgående i intervjuerna konstaterade vi att flertalet av 

kvinnorna upplever att de uppnått förändring genom att det blivit mycket, mycket lugnare. En kvinna 

säger “ ... innan vi började, vi hade sett hela tiden framför ICA, torget, överallt, liksom (stök), 

lekparken, men nu, vi känner att det försvann det mesta” (F.1). Vidare berättade en kvinna från F.1 att 

det fanns män/pappor som nattvandrade i bostadsområdet, men när kvinnorna/mammorna förstod att 

våldet ökade  “ ... mer och mer liksom så vi bestämde att det är våra barn vi kan inte vänta, vi måste 

göra någonting. Så vi bestämde att vi, vi deltar”. Dessa två citat kan tolkas som brist på 

samhällsinsatser beträffande barn och unga i utsatta förorter som resulterade i att kvinnorna tvingades 

att agera. Vi blev förvånade över socialtjänstens frånvaro i kvinnornas utsagor, särskilt med tanke på 

att de rör sig inom samma fält som fältassistenter. Ett starkt citat från en kvinna i F.2 är “Familjen är 

socialen”. P.2 säger att de genom sitt nätverk vill skapa trygghet och öka lokaltillit. Detta kan visa sig 

genom att boende känner sig mer trygga, inte får cykeln stulen eller att pensionärerna är mindre rädda 

för sina grannar. Däremot menar P.1 att “ ... egentligen all kriminalitet är fortfarande likadan” den har 

bara förflyttat sig.  

5.5.2 Förändring genom kontroll 

Vi har upptäckt en diskrepans mellan fokusgruppernas förhållningssätt i bemötandet med ungdomarna 

för att det ska bli lugnare i bostadsområdet. F.1 har valt att förändra genom att framförallt synas i 

bostadsområdet ”Vi befinner oss där dom (ungdomar) rör sig liksom”. Kvinnorna rör sig på olika 

mötesplatser där ungdomarna träffas, som i centrum, ungdomsgården eller runt fotbollsplanen. F.1 

berättar att de hälsar på ungdomarna och vill ge intryck av att de känner ungdomarna eller deras 

föräldrar. “ ...  även om vi inte känner dom, dom misstänker att vi känner kanske deras mammor det är 

den här signalen vi brukar ha. Hej Hej liksom!” (F.1). Vi förstår detta som att kvinnorna vill signalera 

att de har koll på ungdomarna och att de vet vem du är! Vi menar att kvinnorna vill skapa förändring 

genom kontroll. Kontrollfunktionen medför att ungdomarna löper risk att bli avslöjade inför sina 

föräldrar. “Vi har ingen hemlighet liksom. Alla ser oss!” (F.1). Trots att det finns en risk för 

ungdomarna att kvinnorna kan “avslöja” dem, accepterar de kvinnornas närvaro och bemöter dem med 
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smeknamnet moster. Vilket vi tolkar som ett uttryck för samhörighet med kvinnorna. Ungdomarna 

väljer att kalla kvinnorna “moster” även om de inte är släkt (biologiskt) eller har tidigare 

vänskapsband. Det kan förstås som att kvinnorna genom att bli bemötta med “moster” har lyckats 

vinna ungdomarnas respekt och utvecklat en slags relation. ”Vi känner faktiskt det att de möter med 

respekt, respekt till respekt” (F.1). Samtliga fokusgrupper har svarat att det viktigaste i mötet med 

ungdomarna är att bli bemötta med respekt. I egenskap av att vara mamma, inger det respekt vilket gör 

att ungdomarna skäms i mötet med kvinnorna. “Det är mammor, dom (ungdomarna) skäms. Dom 

skäms” (F.1). I rollen som mamma menar kvinnorna att man har stort mandat gentemot barnen. Vi 

förstår det som att genom att vara mamma/kvinna vill barnen eller ungdomarna ej göra dem besvikna. 

Samtidigt är det just egenskapen av att vara mamma eller kvinna som gör skillnad. “När de ser att 

mammor är ute och går, de ser inte som förut, vi ser att de minskar ute, de har respekt när de ser 

mammor, de skäms när de ser att mammor står bakom dom” (F.1). Här ser vi ett helt annat 

förhållningssätt, kvinnorna väljer att interagera med ungdomarna istället för att bara använda kontroll. 

Detta har vi redan nämnt och beskrivit under rubriken, Att vara till nytta för andra -mot ungdomar.  

Vi upptäckte även att det fanns spänningar mellan olika ungdomsgrupperingar. Ungdomarna håller 

koll på andra ungdomar från kranskommuner som kan komma att skapa problem. “Förut inte bara 

ungdomar från (vårt bostadsområde) det kommer ungdomar från (andra bostadsområden) jobbigt 

barnet farligt barnet, nu de inte kommer ” (F.2). Kvinnorna uttryckte det som att de vill skydda “sina” 

ungdomar mot “andra” ungdomar från kranskommunerna. 
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6. Analys  

I följande kapitel analyseras resultatet som presenterades i föregående kapitel. Analysen kommer att 

förklaras i relation till studiens teoretiska analysram och kunskapsöversikt. Vi har valt att slå ihop tre 

huvudteman inklusive underrubriker: Gemenskap, Att vara till nytta och Språk som har slagits ihop till 

en rubrik 6.1 Gemenskap, språk och att vara till nytta. Två huvudteman har slagits ihop: Spänningar 

mellan manligt och kvinnligt och Förändring som har döpts till 6.2 Förändring och Ett eget rum. 

Kvinnorna vill bryta sin isolering och har skapat ett eget rum, en egen sfär vilket har varit ett stort 

behov hos kvinnorna. Det har vi gjort eftersom dessa teman har beröringspunkter med varandra och vi 

ansåg att de bäst kan svara på studiens syfte samt frågeställningar. 

6.1 Gemenskap, språk och att vara nytta för andra 

I samtliga fokusgrupper och från de individuella intervjuerna blev det empiriska resultatet att 

gemenskapen har en stor betydelse för kvinnorna som nattvandrar i och genom sina nätverk. Som svar 

till en av våra frågeställningar finner vi att den gemenskap som både finns initialt och den som skapas 

i nätverket är av betydelse för kvinnorna. Liknande iakttagelser av gemenskap har Lisa Kings (2011) 

gjort i sin avhandling som berör förortens organisering. Det är således inte enbart den gemenskap som 

skapas genom nätverket som är av betydelse för kvinnorna. Resultatet visar att även kvinnornas 

tidigare gemenskap har varit av stor betydelse för att nätverket ska uppstå. De gemensamma 

erfarenheterna är det som Bourdieu (1995) benämner som agenternas förkroppsligande strukturer, 

habitus i sin teori. Alla kvinnor har och sätter stor vikt till liknande habitus samtidigt som de befinner 

sig inom samma sociala fält (bostadsområdet som de bor i). Putnam (2007) uttrycker “ ... in the short 

to medium run, however, immigration and ethnic diversity challenge social solidarity and inhibit 

social capital" och hävdar att i områden som är heterogena (mångkulturella) är tilliten generellt mindre 

och därmed blir möjligheten för att gemenskap ska uppstå liten. Vi ser en komplex verklighet genom 

vårt material. De invandrade kvinnornas organisering i vår studie är grundad på etnisk och nationell 

tillhörighet, liknande samband ser Kings (2011) i sin studie som visar på både stöttande och 

utestängande effekter. Kvinnornas behov av homogenitet både stärker och har en isolerande verkan. 

Vid vårt möte finner vi att kvinnorna visar prov på styrka, nyfikenhet och en önskan om en större 

gemenskap utanför deras egen sfär. Det finns ett intresse för att lära sig mer om och vara en del av 

Sverige. Samtidigt fångar vi upp en rädsla för utanförskap. Vi uppmärksammar att kvinnorna har en 

ambivalent inställning till hur de kan bli bemötta i Sverige. Kvinnorna i vår studie som flyttade till 

Sverige och under viss tid bodde i ett homogent “svenskt” bostadsområde berättade att de kände ett 

utanförskap och valde därför att flytta till ett mer heterogent område. Idag nattvandrar kvinnorna i sitt 

bostadsområde i stort sett i det tysta, isolerade från det övriga samhället. Det är liknande reflektioner 

av frånvaro av invandrade kvinnors egna berättelser som Kelbert (2018) har gjort i sin artikel. 
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Eriksson (2003) beskriver i sin studie med fokus på folkhälsa hur ett sammanbindande kapital kan ge 

medlemmarna ett stort socialt och psykologiskt stöd. Under observationerna funderade vi på om inte 

även de långa promenaderna borde bidra med hälsobringande effekter för kvinnorna, förutom den 

gemenskap som uppstår. Kvinnorna träffas regelbundet och vandrar i tre till fyra timmar per pass, 

tidigare höll de sig i sina hem och träffades inte ofta. Forskning visar på ett positivt samband mellan 

kollektivt socialt kapital och självskattad hälsa för kvinnor (Eriksson, 2010). Förutom positiva 

hälsoeffekter kan kvinnornas sociala kapital öka via nätverken och främja kollektivt handlande som 

gynnar allmännas bästa i bostadsområdet. Här ges svar till vår andra forskningsfråga som är, Varför 

organiserar sig invandrade kvinnor i nätverk för nattvandring? Utifrån vår studies resultat ser vi att 

kvinnorna har starka band genom sin gemenskap och finns där och stöttar varandra. I Kings (2011) 

forskning framgår det att förortens organisering på frivillig basis måste förstås i relation till 

marginaliserade bostadsområdens specifika livssammanhang. Vi ser liknande förutsättningar för de 

kvinnliga nattvandrarna som har slutit sig samman på grund av det eskalerande våldet i deras 

bostadsområde. Kvinnorna kände sig tvungna att göra något i sitt bostadsområde, eftersom samhället 

brister.  

Kings (2011) beskriver att de olika lokalföreningarna som berörs i hennes avhandling, framförallt är 

grundade utifrån etnicitet. En bidragande orsak till det är att grupper från samma ursprungsregion 

hamnade i samma område i samband med migrationsvågen på 1970- talet (a.a.). Det är samma 

migrationsvåg flertalet av våra respondenter ingick i och dess medföljande gemenskap. Materialet vi 

fick från våra enkäter visade att ett flertal av kvinnorna har bott i Sverige i mer än 40 år. Flera av 

respondenterna kommer från samma födelseland med liknande bakgrund och från samma 

bostadsområde eller by. Kvinnorna i vår studie som flyttade till Sverige och under viss tid bodde i ett 

homogent “svenskt” bostadsområde berättade att de kände ett utanförskap och valde att flytta till ett 

mer heterogent område. Vi ser att det inte är en tillfällighet att våra fokusgrupper har ingått i sina 

specifika nätverk. Kvinnorna har från början haft starka band till varandra kulturellt eller via 

religionen, vilket har haft betydelse för att ingå i nätverket. De nattvandrande kvinnorna har levt länge 

i Sverige och vi kan se likheter med Kings avhandling som även beskriver marginaliseringen som en 

återvändsgränd. Det förstår vi bland annat genom att kvinnorna berättar om deras oro för att barnen i 

deras bostadsområde ska hoppa av skolan och hamna i “trubbel” eller kriminalitet. Eller kvinnornas 

isolering och utanförskap med medföljande språkbarriärer och svårigheter till att få arbete. 

Vi såg inte under våra observationer att kvinnorna tog initiativ till att bygga upp ett förtroende eller 

gemenskap gentemot ungdomarna. Kvinnorna berättade att de brukar ta kontakt med ungdomarna med 

ett “hej, hej, liksom” eller att ungdomarna kallade kvinnorna “moster” som en form av 

kärleksförklaring, gemenskap eller för att visa respekt. Vi funderar på om dialogen med ungdomarna 

uteblir på grund av kvinnornas språkbegränsningar? Å andra sidan borde flertalet av kvinnorna och 
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ungdomarna tala samma hemspråk. En kritisk reflexion är att vi bara följde med på ett fåtal antal 

observation där vår närvaro kan ha påverkat den naturliga interaktionen med ungdomarna. 

Flertalet av de nattvandrande kvinnorna har svårigheter med att tala svenska och är idag arbetslösa 

med en önskan om ett arbete. Liknande resultat redovisar Statskontoret (2018) för i en slutrapport där  

slutsatserna visar på att utrikes födda kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är avsevärt lägre än för 

utrikes födda män eller inrikes födda kvinnor. Slutrapporten redogör vidare för resultat från Statistiska 

Centralbyrån, SCB som visar på att andelen utrikes födda kvinnor som är utan arbete är lägre i Sverige 

än i de flesta andra länder. I rapporten hävdar man att det finns ett gap mellan den svenska 

arbetsmarknadens krav och utbildningsnivån hos övervägande delen av de utrikesfödda kvinnorna. 

Slutrapportens kunskapssammanställning pekar på att den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av 

höga krav både på språkkunskaper och utbildning, vilket de utrikesfödda kvinnorna inte kan leva upp 

till. Samtliga våra fokusgrupper har nämnt tillgång till det svenska språket samt avslutad examen i 

skolan som två av de viktigaste aspekterna för att undvika att hamna i destruktiva mönster eller 

kriminalitet för ungdomarna i deras bostadsområde. Liknande iakttagelser gör Putnam (2007)  och 

nämner flera viktiga aspekter för att nå en lyckad integration. Bland annat, en ökad tolerans för 

olikheter, att de flesta invandrare vill lära sig det nya språket och vikten av lokala program för att nå ut 

till nyanlända. Kings (2011) nämner att inom staden skapas separata rum. Dessa rum kännetecknas av 

åtskilda livsvillkor samt få förbindelselänkar dem emellan. Något som även vi mötte i våra möten med 

respondenterna både i fokusgrupperna samt under våra observationer. 

Putnam (2006) menar att det skapas positiva kollektiva effekter via öppna nätverk. Samtliga 

fokusgrupper vi träffat har sitt hemspråk som gemensam nämnare inom sitt nätverk. Det gemensamma 

språket skapar en samhörighet inom gruppen. Vårt empiriska material har visat att det skapas dels 

sammanbindande socialt kapital inom bostadsområdet och inom de kvinnliga nätverken vi träffat. Det 

skapas samtidigt ett socialt kapital till de kvinnliga medlemmar som ej har möjlighet att nattvandra. 

Genom medlemskapet får de information om vad som pågår i bostadsområdet och aktiviteter som 

språkkurser, datakurser med mera. Att få ta del av information i särskilda grupper som bygger på 

ömsesidig förståelse uppskattas av gruppmedlemmar (Karlsson, 2010). Här ser vi kvinnor som inte vill 

ingå i den gängse bilden av “invandrarkvinnor”, som Grip (2012) tar upp i sin avhandling som visar på 

att kvinnor bara blir tilldelade eller erbjudna gängse “kvinnoaktiviteter”. De kvinnor vi har träffat 

startar själva, gemensamt och på eget initiativ en egen datakurs. Våra fokusgrupper vill vara 

inkluderande till alla kvinnor i bostadsområdet. Men vi har sett att det kan vara svårigheter att uppfylla 

detta på grund av homogeniteten. Våra fokusgrupper har ej samarbetat med andra nattvandrande 

kvinnor eller andra nattvandrande nätverk för att uppnå gemenskap. De känner till vilka de är, men 

inte mer. Vi upplever att det fanns en spänning mellan de olika nattvandrande grupperna. Vi kopplar 

detta till, att beroende på vilket socialt kapital en individ har och inom vilket habitus personen befinner 

sig påverkar hur man lyckas placera sig eller skapa relationer i sociala sammanhang. Putman (2007) 
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hävdar  “In more diverse settings communities, people trust their neighbours less”. Vi mötte olika 

spänningar mellan olika nätverk hos våra fokusgrupper. 

De kvinnliga nattvandrare vi har träffat upplever att de har en bra gemenskap med övriga aktörer i 

samhället. Utifrån kvinnornas perspektiv har gemenskapen med övriga aktörer inneburit en positiv 

förändring och har varit berikande för dem. Detta har medfört att deras sociala kapital har förstärkts. 

Flertalet av våra kvinnor är arbetslösa och har varit hemmafruar och levt delvis isolerat. Normen har 

för de kvinnor vi har träffat varit att ta hand om hem och barn. Vilket enligt kvinnorna har medfört att 

det har blivit svårt att regelbundet gå på SFI.  

Vi ser ett överbryggande mönster i kontakterna utanför de kvinnliga nätverken gentemot andra aktörer 

som till exempel fältassistenter och polis. Det skapas band som är överbryggande socialt kapital även 

om vi ser dessa band som sköra. Det är något som Putnam (2007) nämner som svårigheten med att 

skapa socialt kapital både inom sin grupp och utanför sin egen sfär "In the short to medium run, 

however, immigration and ethnic diversity challenge social solidarity and inhibit social capital". 

Vi såg dock vid våra observationer att kontakten till andra aktörer togs av ett språkrör som även står 

högt i hierarkin inom fältet. Våra fokusgrupper har valt att röra sig inom sitt bostadsområde samt att 

synas gentemot "sina" ungdomar inte genom att interagera med ungdomarna. I kontrast till detta ser vi 

från P.2 ett exempel på överbryggande socialt kapital. Det kännetecknas utifrån Putnams teori av ett 

“utåtblickande” och för samman människor från olika sammanhang. P.2:s nätverk vänder sig till alla 

kvinnor oavsett ålder, kön, religion, eller etnisk bakgrund “ Jag vill inte jobba mot en specifik 

målgrupp. Mot alla eller inte!” säger P.2. 

6.2 Förändring och ett eget rum 

Temat förändring kan förstås utifrån två perspektiv. Det ena handlar om förändringen i kvinnornas nya 

tillvaro genom nätverket, och den andra svarar på frågan varför kvinnorna har organiserats sig i 

nätverk för just nattvandring, nämligen en strävan hos dem att förändra i bostadsområdet. Kings 

(2011) beskriver den vilja och det behov, som vi även såg hos kvinnorna, den drivkraft som finns för 

att mobilisera sig i civilsamhället i de marginaliserade områden som hon har undersökt. Kings menar 

att den bilden som massmedia oftast målar upp av förorterna som passiv inte stämmer. Bourdieu 

(1995) påpekar att agenterna i högsta grad är aktiva och handlande och inte endast simpla bieffekter i 

strukturen. Även vår studies resultat visar på aktiva och initiativtagande kvinnor med en vilja för 

förändring i deras eget bostadsområde.  

Det finns evidens för att kollektivt handlande i form av grannsamverkan minskar brott (Bennet et al., 

2006). Den regelbundna och synliga övervakningen som kvinnorna (med västarna) har bidragit med 

genom att nattvandra är förklaringen till att de upplever att det har blivit lugnare i deras 
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bostadsområden. Den informella sociala kontrollen som grannsamverkan representerar uttrycker de 

normer kvinnorna vill ska gälla för de som bor i området (a.a.). Genom att patrullera runt specifika 

knytpunkter i bostadsområdet visar kvinnorna att de inte accepterar brottslighet. Detta i likhet med 

Gerell (2017) som menar att de “våldsdrabbade” förorterna och som oftast målas upp som stora 

bostadsområden (vilket bidrar till stigma) egentligen handlar om specifika gator och torg. Därför 

menar han att insatserna bör koncentreras till de specifika platserna, vilket kvinnorna gör. Kvinnornas 

nattvandring kan likaväl förstås ur Bourdieus teori om sociala fält och de normer som råder och 

återfinns inom fältet utifrån agenternas habitus. Kvinnorna beskrev en ohållbar situation i deras 

bostadsområden vilket fick dem att agera och delta för att få till en social förändring. Det eskalerade 

våldet i förorterna var och är ett fenomen som inte tolereras av fältets agenter. Enligt Bourdieu (1995) 

finns det makt och dominansförhållanden inom varje fält. Kvinnornas position inom fältet kan tolkas 

vara högre än ungdomarnas eftersom de har makt att utöva social kontroll för att ändra ungdomarnas 

habitus. Vårt resultat visar att nattvandringen har bidragit med “ett lugn” i de aktuella 

bostadsområdena. Däremot framkom en skeptisk röst som menar att brottsligheten inte har försvunnit, 

utan förflyttats till andra platser. Kvinnornas status ökar genom att de lyckas bryta ungdomarnas 

handlande som tidigare skapat oroligheter inom fältet. Bourdieu (1995) menar att individer hela tiden 

strävar efter och utvecklar strategier för att bevara och höja sina positioner. Kvinnornas 

särorganisering i nätverk förenar dem som kvinnogrupp och stärker deras självförtroende. Detta är i 

linje med Eduards (2002) resonemang om att kvinnlig organisering stärker och förbättrar kvinnors 

livsvillkor. Förutom att synas i sina västar förändrar kvinnorna sin situation genom att anta ny position 

där de utvecklar strategier för att påverka ungdomarna. En rådande norm inom fältet, som används 

strategiskt av kvinnorna, är att en barn/ungdom inte får gå emot en mamma/kvinna. Gör man det blir 

man kollektivt ”shamead”. Skulle däremot en konflikt uppstå mellan en ungdom och en pappa/man 

anses konflikten som ”man mot man”, det vill säga hårt mot hårt vilket inte medför någon risk för 

skam. Övervägande delen av kvinnorna menar att män inte visar känslor i lika stor utsträckning som 

kvinnor, dessutom har männen hårdare ton gentemot ungdomarna. Kvinnorna i denna studie 

förespråkar och använder sig av mjuka värden som de inte tror kan besvaras med hårda värden från 

ungdomarnas sida. Det kan tolkas som att ungdomarna accepterar denna norm och tillåter kvinnorna 

utöva social kontroll över dem, som att vid konflikter under nattvandringen går inte ungdomarna emot 

mammorna samt tilltalar kvinnorna för moster. Att tilltala okända människor för moster, syster eller 

bror kan ha kulturella förklaringar. Det är till exempel vanligt inom den arabiska kulturen att använda 

dessa benämningar när man respektfullt tilltalar eller ropar på någon man inte känner (erfarenhet från 

en av kandidatförfattarna). Kvinnorna verkade uppskatta och tolka ordet ”moster” som att ungdomarna 

är respektfulla gentemot dem. Begreppet respekt lyftes upp av kvinnorna både när de pratade om 

ungdomar och andra aktörers bemötande gentemot kvinnorna. Utifrån att “respekt” var återkommande 

under samtalen görs tolkningen att det är av stor betydelse för kvinnorna. Vad som anses vara 
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betydelsefullt bestäms av agenterna inom varje fält (Bourdieu, 1995) och respekt förstår vi som något 

kvinnorna värdesätter och eftersträvar.  

Vår studies resultat visade på en spänning och konkurrens mellan manliga nattvandrare och en av 

fokusgrupperna. Det uppstod konflikter när kvinnorna från den fokusgruppen anslöt sig till en befintlig 

manlig grupp. Konflikterna tog fart när kvinnorna började ta plats i gruppen och ville ha samma 

inflytande som männen över nätverket. Enligt Bourdieu (1995) förekommer det konflikter och 

konkurrens mellan agenter inom fältet. Majoriteten av kvinnorna i denna studie var från början hemma 

med sina barn men har nu trätt ut i ett socialt/offentligt rum där de menar att bara männen varit 

positionerade. Det skulle kunna förstås som att männen upplevde kvinnornas deltagande i nätverket 

som konkurrerande “nykomlingar”, särskilt när de ville komma till tals och började ifrågasätta männen 

agerande. Konflikter av denna sort skulle även kunna hända om gruppen från början bestod av enbart 

kvinnor, alltså en rubbning inom gruppdynamik, bortom kön som orsaksfaktor. Det kan även förstås 

som att kvinnorna bröt mot normen om att vara hemma och intog ett offentligt rum inom fältet. 

Rummet som kvinnogruppen tillträder kan innebära ett hot mot rådande genusstrukturer och riskerar 

därför att stötta på hinder (Eduards, 2002). Kvinnorna mötte motstånd då de ifrågasatte männen och 

blev därför åsidosatta, men kvinnorna visade motstånd tillbaka genom att träda ut och bilda en egen 

kvinnlig grupp. Invandrade kvinnors organisering kan förstås som ett behov av ett eget rum, att få vara 

sig själv, utan dominansförhållande från männen eller jämförelser med “den svenska kvinnan”. Molina 

(2004) skriver “I kategorin ”invandrarkvinna” representeras en rad föreställningar om vad den svenska 

kvinnan, eller mer bestämt svenskheten, inte identifieras med” (s. 1). Bland kvinnorna i 

fokusgrupperna fanns homogenitet i ålder, klädstil, alla bar slöjor. Vi upplevde en avslappnad 

stämning kvinnorna emellan. “Erfarenheter, schabloner och representationer skapar behovet av en 

plats för bara kvinnor där de kan vara sig själva” (Grip, 2010, s. 137). Den andra kvinnogruppen har 

inte berättat om något dominansförhållande i relation till nattvandrande män, men de undvek att svara 

på varför de var särorganiserade. De berättade att de var medvetna om att det existerar manliga 

grupper i deras bostadsområden men att de inte vet något alls om dem, vilket kan tolkas som en 

distansering från det motsatta könet. Denna grupp bildades från början av bara kvinnor och det kan 

vara så att den tilläts uppkomma av just detta kriterium.  
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7. Diskussion 

Vårt syfte med studien har varit att undersöka bakomliggande orsaker till invandrade kvinnors 

organisering i nätverk för nattvandring i segregerade förorter. Det har vi gjort genom studiens 

frågeställningar som lyder: Vilken betydelse har nätverket för nattvandring för de invandrade 

kvinnorna? Varför organiserar sig invandrade kvinnor i förorten i nätverk för nattvandring? De 

kvinnor vi har träffat i fokusgrupperna har haft knappa ekonomiska resurser, begränsningar i det 

svenska språket, är isolerade och lever i ett segregerat bostadsområden. 

Vårt resultat visar att en av de viktigaste orsakerna till att de invandrade kvinnorna ingår i en kollektiv 

gemenskap är den ökade oron för kriminalitet och det eskalerande våldet i deras bostadsområde. Vi 

kan inte frångå att göra samma tolkning som Grosse (2017) gjorde i sin undersökning att: 

Civilsamhället upplever en självpåtagen press att utföra uppgifter som tidigare sköttes av den offentliga 
sektorn, när de anser att den offentliga sektorn inte lever upp till sina åtaganden tillräckligt väl eller på 
områden där förtroendet för offentliga institutioner bland vissa delar av befolkningen brister (s. 79).  

De starkt engagerade nattvandrande kvinnorna som kämpar i det tysta för en förbättring i deras 

bostadsområde både tror på och ser en förbättring när de nattvandrar. Det är i linje med Gerell (2017) 

som menar att det är viktigt att främja den kollektiva förmågan, då han funnit ett samband mellan hög 

kollektiv förmåga och låg kriminalitet. Vi undrar samtidigt om brottsligheten bara förflyttas till 

obevakade områden? Å andra sidan vad kan man begära av de nattvandrande kvinnorna? Det facto är 

att de har lyckats uppnå lugn i deras närområde. Studiens resultat är i linje med Kings (2011) slutsats 

om att förorten “bubblar” av initiativkraft som inte stämmer överens med den rådande mediala bilden 

av förorten som passiv och som till stor del består av ungdomar som ingår i brottslig verksamhet. Vi 

träffade engagerade kvinnor som nattvandrar på fysiskt dystra och marginaliserade bostadsområden. 

Områden som ingår i en kontinuerlig stigmatiseringsprocess av både media samt den politiska 

diskursen. 

Kings (2011) avhandling pekar på att etniciteten verkar vara den sociala grund för att människor 

organiserar sig i utsatta områden. Föreliggande studie visar i likhet med Kings forskning att etnicitet 

spelar stor roll för gemenskapen inom nätverken. Vårt resultat visar även att det gemensamma språket 

och egenskapen av att vara kvinna har varit en avgörande faktorn för att de invandrade kvinnorna som 

vi har träffat har organiserat sig. I dessa homogena kvinnliga nätverk tenderar det sociala kapitalet att 

vara av inåtblickande karaktär inom grupperna. Å ena sidan bryter det inåtblickande sociala kapitalet 

deras isolering genom att de kommer ut i samhället och sitt närområde. Å andra sidan medför den 

starka gemenskapen som uppstår i en homogen grupp en begränsning och en isolation som utestänger 

dem från andra medborgare i civilsamhället. 
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Vi har även kommit i kontakt med kvinnliga heterogena nätverk som organiserar sig bortom etniska 

gränser där det gemensamma är att samtliga medlemmar är just kvinnor. I deras organisation finns en 

strävan efter att bredda både den etniska tillhörigheten samt öka åldersspannet inom nätverket. Vårt 

resultat visar att dessa olika nätverk har haft helt olika strategier för att påverka till en förändring i 

deras bostadsområde. De nätverk som har skapats utifrån homogenitet har haft en benägenhet till att 

vara mer kontrollerande gentemot ungdomarna för att uppnå sina mål, att motverka kriminalitet och 

våld. Det framgår från resultatet att det heterogena nätverket är mer inkluderande både inom nätverket 

och i civilsamhället. Det heterogena nätverket har som mål att öka tillit och trygghet i lokalsamhället. 

Värt att notera är dock att skillnaderna på förutsättningarna är stora mellan det heterogena nätverket 

och de övriga fokusgrupperna som båda är homogena. Det heterogena nätverket bygger på “hard core 

intergration” där det ingår att samtliga medlemmar ska försöka prata svenska med varandra. Dess 

språkrör besitter både det svenska språket, är högutbildad och har ett brett socialt nätverk mot övriga 

aktörer i samhället. Hon både verkar och arbetar i det aktuella området. Trädgårdh, (2013) menar att 

tilliten kan jämföras med ett socialt klister som binder samman samhällen, familjer och organisationer, 

vilket är en grund för att samhället ska fungera. Vi har sett att de homogena fokusgrupperna har en 

stark partikulär tillit, det vill säga inom familjen och gruppen. Vi ser dock att det saknas tillit till 

övriga aktörer i samhället och mellan andra grupper. Trädgårdh (2013)  är orolig för att den växande 

socioekonomiska ojämlikheten och den invandrartäta mångfalden ska underminera den svenska höga 

sociala tilliten. En av respondenterna säger att vid behov vänder de sig hellre till familjen än till 

socialtjänsten. Dilemmat blir hur kan den partikulära tilliten utvidgas till lokalsamhälleligt tillit?  

En av våra slutsatser är att det finns ett behov av en starkare samhälleligt länk mellan kvinnorna och 

andra aktörer som socialtjänsten eller fältassistenter. De invandrade kvinnorna rör sig i utkanten av 

socialtjänstens uppdrag samtidigt som de rör sig i ytterkanten av samhället. Tidigare kunde människor 

genom att organisera sig i traditionella svenska folkrörelser både öka sitt inflytande i samhället och 

påverka politiskt. Vi menar att kvinnornas nätverk varken blir tillräckligt inkluderat eller har politiskt 

inflytande i samhället. Den organisering som de kvinnliga nattvandrarna ingår i är inte länkad “uppåt”, 

utan sker och stannar på lokalnivå, som en sluten bubbla som flyter runt. Det saknas en länk mellan 

kvinnornas nätverk och andra aktörer i samhället som exempelvis socialtjänsten. Både som en brygga 

mellan socialtjänst och kvinnorna, och som möjlig länk till ungdomarna, vilket vi tycker skulle kunna 

gynna det sociala arbetets praktik. Detta mot bakgrund av att samhällsinsatser inte når ut till 

målgruppen invandrade kvinnor. Dessutom har kvinnorna en position, och till viss del en bra relation, 

till ungdomarna i bostadsområdet. Vi menar att kvinnornas engagemang och kunskaper om 

närområdet och dess ungdomar borde tas tillvara av andra aktörer i samhället och av socialtjänsten. 

Det belyser Tillitsbarometern (2019), vikten av att individer är delaktiga i ett gemensamt projekt vilket 

främjar lokalsamhällelig tillit.  
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Kvinnorna saknar tillgång till det svenska språket vilket medför svårigheter att frambringa ett 

sammanlänkande kapital med andra aktörer eller grupper. En slutsats är att det finns ett behov av 

riktade insatser för målgruppen. En insats som saknas som det finns behov av är anpassade och 

flexibla utbildningsmöjligheter till dessa kvinnor. Kvinnorna har själva skapat en lärandemiljö genom 

olika språkkurser i deras närområde som sker i en trygg grupp där gemenskap redan finns, vilket 

fungerar men är byggt på en skör grund och når inte alla kvinnor med brister i svenska språket i 

närområdet.  

Vi hävdar att genom arbete skapas överbryggande socialt kapital samt en känsla för att vara delaktig i 

det svenska samhället. För att detta ska bli möjligt måste invandrade kvinnorna bli insläppta på 

arbetsmarknaden. Arbete är det som kvinnorna som ingår i föreliggande studie säger att de önskar och 

saknar. Olyckligtvis står “de” långt ifrån den svenska arbetsmarknaden trots att de har bott länge i 

Sverige. Molina och Mulinari (2012) menar att lågutbildade, invandrade kvinnor och ensamstående 

mammor oftare ställs utanför arbetsmarknaden än andra grupper, detta ses som ett tecken på att klass 

och etnicitet utgör starka differentieringsgrunder mellan kvinnor i Sverige. Vi oroas över vilka 

påföljder som den pågående nedmonteringen av arbetsförmedlingen kommer att ha för svaga grupper i 

samhället. Det nämns i flertalet tidningsartiklar att det brister där kommunerna varken har getts tid 

eller förutsättningar för omställningen för att ta över arbetsförmedlingens uppdrag. Vi ser ett glapp 

som kan komma att drabba de kvinnor som ingått i vår undersökning hårt, invandrade kvinnor i 

socioekonomiskt utsatta områden med ett redan svagt överbryggande socialt kapital eller länk till 

samhällets aktörer. 

Enligt Socialstyrelsens rapport Genus och civilt samhälle (2004) framgår att föreningsliv i Sverige har 

ett tydligt könsmönster. I rapporten tas den dubbla underrepresentationen upp. Där man menar att 

kvinnor i civilsamhället har en starkare resursbas än männen i olika organisationer, men att kvinnorna 

ändå inte får den roll i civilsamhället som de har kapacitet för. Vi se en risk för en “kvinnofälla” där 

oavlönat frivilligarbete domineras av kvinnor på grund av samhällets nedskärningar i välfärden och 

där samhället brister. Rapporten hävdar att männen dominerar inom de insatser av frivillighetsarbete 

som ger möjlighet till makt, påverkan och inflytande. I vår studie blev det till exempel konkurrens om 

vilka nattvandrare som fick tillgång till lokal, där männen fick företräde istället för kvinnorna.  

7.1. Vidare forskning 

Vi ser en kunskapslucka och efterlyser vidare forskning utifrån ett kvinnligt perspektiv av organisering 

och nätverksbyggande i marginaliserade invandrartäta förorter. Under studien framkom det ytterliga 

en intressant målgrupp, som är ännu mer isolerad än de nattvandrande kvinnorna, nämligen de kvinnor 

som är medlemmar i nätverket men som av olika skäl inte har möjlighet att nattvandra. Det hade varit 

intressant att få deras perspektiv på de nattvandrande kvinnornas betydelse för dem. Under våra 
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observationer mötte vi ungdomar och vi var frestade att fråga dem om hur de ser på de nattvandrande 

kvinnorna, detta gjorde vi inte då det inte var inom ramen för vår uppsats. Dock skulle det ha varit 

berikande och intressant att få ungdomarnas syn på fenomenet. Vi tycker också att det skulle vara 

relevant och viktigt att få fältassistenternas perspektiv på de invandrade kvinnornas organisering. 
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Bilaga 1  
  
  

• Presentation av oss  
• Syftet med denna studie är att undersöka bakomliggande orsaker till invandrade 
       kvinnors organisering i nätverk för nattvandring i förorten.  
• Intervjun beräknas ta ca 60 minuter  
• Forskningsetiska aspekter: Vi tänkte spela in det ni säger, ingen kommer att veta vem 
       som säger vad för att ni ska känna er trygga med att prata fritt, ni har rätt att avbryta 
       er medverkan när ni vill. Det som sägs kommer att användas endast i denna studie. När 
       uppsatsen blir godkänd kommer allt material att raderas. Uppsatsen kommer att finnas 
       tillgängligt om ni vill läsa den.  
• Teman som vi kommer att beröra under intervjun är: kvinna, organisering, ungdomar, 
       nattvandring, förort  
• Vi undrar om ni har möjlighet att fylla i en enkät som tar ca 5 min efter intervjun?  
• Har ni några funderingar över den information som vi just har berättat? Vill ni 
       fortfarande vara med på intervjun?  

   
  
  
Frågeställningar:  

• Vilken betydelse har nätverket för nattvandring för de invandrade kvinnorna?  
• Varför organiserar sig invandrade kvinnor i förorten i nätverk för nattvandring?  

  
  

  
Inledande frågor:  
1. Hur länge har ni nattvandrat?     
  
2. Hur länge har du ingått i nätverket? Hur håller ni kontakten/ hur organiserar ni er?  
3. Omsättning av medlemmar? Hur ofta träffas ni? Kvällstid/Dagtid? Vilken tid föredrar ni och 
varför? Har ni något schema vart ni går? Varför? lokal?  
4. Hur arbetar ni? Använder ni särskilda metoder under nattvandringen? Har ni fått någon utbildning 
/föreläsning från nattvandring.nu?  
  
5. Vilket språk använder ni när ni är ute och nattvandrar? Samt inom nätverket.  
  
  
Nätverkets betydelse:  
6. Vad betyder nätverket för er?  
  
7. Varför är ni organiserade i nätverk för nattvandring? För vems skull är nätverket? Ungdomarna? 
Bostadsområdet? Vad vill ni uppnå?  
  
8.	Är	det	viktigt	att	föra	en	dialog/prata	med	ungdomarna?	Eller	räcker	det	att	synas?	 
9. Hur kommer det sig att det bara är kvinnor i gruppen/nätverket?  
  
10. Spelar det någon roll om det är kvinnor eller män som nattvandrar tycker ni?  
11. Är	ni	rädda	eller	trygga	när	ni	är	ute	och	nattvandrar?  
12. Upplever ni att våldet har ökat eller minskat i området?  
  
13. På vilket sätt engagerar sig männen/papporna   



                        

52 
 

Om ja, på vilket sätt? Skillnad på stöd för nattvandrande pappor?  
Om ej, varför tror du att de inte gör det?  
  
  
   
14. Vilka ungdomar är det som ni möter? (Pojkar/flickor och vad behöver dessa)  
15. Hur upplever ungdomarna er tror ni?  
  
16. Hur blir ni bemötta? Av polisen, skolan, socialtjänst, ungdomar.  
  
17. Vad tycker ni om bostadsområdet? trivs ni?  
  
18. Är	det	något	som	fattas?	 
  
Insatser:(ca 10 min)  
19. Vilka insatser hade du/ni velat se/ha? gruppen/ungdomarna  
   
20. Hur ser du/ni på framtiden?  

  
Avslut  

21. Är	det	något	du	vill	tillägga	om	det	vi	har	pratat	om?	 
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Bilaga 2  
  
  

• Presentation av oss  
• Syftet med denna studie är att undersöka bakomliggande orsaker till invandrade  
       kvinnors organisering i nätverk för nattvandring i förorten.  
• Intervjun beräknas ta ca 30 minuter  
• Forskningsetiska aspekter: Vi tänkte spela in det ni säger, ingen kommer att veta vem  
       som säger vad för att ni ska känna er trygga med att prata fritt, ni har rätt att avbryta 
       er medverkan när ni vill. Det som sägs kommer att användas endast i denna studie. När     
       uppsatsen blir godkänd kommer allt material att raderas. Uppsatsen kommer att finnas 
       tillgängligt om ni vill läsa den.  
• Teman som vi kommer att beröra under intervjun är: kvinna, organisering, ungdomar,   
       nattvandring, förort  
• Vi undrar om ni har möjlighet att fylla i en enkät som tar ca 5 min efter intervjun?  
• Har ni några funderingar över den information som vi just har berättat? Vill ni 
      fortfarande vara med på intervjun?  

   
  
  
Frågeställningar:  

• Vilken betydelse har nätverket för nattvandring för de invandrade kvinnorna?  
• Varför organiserar sig invandrade kvinnor i förorten i nätverk för nattvandring?  

   
  
 
1. Vad innebär/vilken betydelse har nätverket för kvinnorna?     
2. Vad vill kvinnorna uppnå med nattvandringen?  
3. Hur arbetar nätverket?  
4. Vilket språk används inom och utom nätverket?  
  
5. Vad beror kvinnornas språkförbistring på tror du?  
  
  
6. Hur kommer det sig att det är bara kvinnor i nätverket?  
  
7. Hur är samarbetet/bemötandet med polis/fältassistenter/Socialtjänsten/skolan?  
  
8. Hur upplever ungdomarna kvinnogrupperna tror du?  
9. Bor du i XX (Området) nu? Vad tycker du om bostadsområdet?  
  
10. Vilka insatser fattas för kvinnogruppen/ungdomarna?  
11. På vilket sätt engagerar sig männen/papporna?   
Om ja, på vilket sätt? Om ej, varför tror du att de inte gör det?   
 
  
 
12. Är	det	något	du	vill	tillägga	om	det	vi	har	pratat	om?	 
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Bilaga 3 
  
 Enkätfrågor  
  
1. Hur länge har ni bott i området?________________________  
  
2. Födelseland?__________________________  
  
Om annat, när flyttade du till Sverige?______________________  
  
3. När är du född? Hur gammal är du?_____________________  
  
  
4. Är du?  
  
□ Gift/sambo  
□ Ensamstående  
□ Annat, nämligen:_________________  
  
  
5. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?  
  
□ Heltidsarbete  
□ Deltidsarbete  
□ Studerande  
□ Arbetssökande  
□ Sköter hemmet  
  
6. Vilken är din högsta avslutade utbildning?  
  
□ Grundskola, antal år  
□ Gymnasium eller motsvarande  
□ Folkhögskola eller motsvarande  
□ Högskola, universitet eller motsvarande  
  
7. Hur bor du?  
  
□ Hyreslägenhet  
□ Bostadsrätt  
□ Villa eller radhus  
  
8. Hur många barn har du?  
  
Antal:__________________________  
  
  


